UKR Керівництво з експлуатації
RU Руководство по эксплуатации

Приставка

BELMASH BFD-01

Шановний покупець!
Вітаємо Вас з придбанням верстата виробництва “Белмаш”.
Ми впевнені що покупка цілком виправдає Ваші очікування
і Ви залишитесь задоволені своїм вибором.
Постійний контроль якості, жорсткі вимоги до постачальників сировини, сучасне
обладнання та професійні фахівці дають змогу нам бути впевненими в якості
вироблених верстатів.
Враховуючи високу якість виробленої продукції, ми вирішили збільшити термін
гарантії!
Заповніть анкету на нашому сайті www.belmash.by
і отримайте додатковий безкоштовний рік гарантії* на наші верстати!
* Пропозиція поширюється на продукцію з діючою гарантією

З повагою,
колектив співробітників
СТОВ «Завод Белмаш».

Дорогой покупатель!
Поздравляем, Вас с приобретением станка производства «Белмаш».
Мы уверены, что покупка полностью оправдает Ваши ожидания
и Вы останетесь довольны своим выбором.
Постоянный контроль качества, жесткие требования к поставщикам сырья,
современное оборудование и грамотные специалисты позволяют нам быть
уверенным в качестве производимых станков.
Учитывая высокое качество производимой продукции, мы решили увеличить
срок гарантии!
Заполните анкету на нашем сайте www.belmash.by
и получите дополнительный бесплатный год гарантии* на наши станки!
* Предложение распространяется на продукцию с действующей гарантией

С уважением, коллектив сотрудников
СООО «Завод Белмаш».
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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ
Завод Белмаш дякує Вам за покупку приставки BELMASH BFD-01 для виготовлення
бджолиних рамок (далі приставка).

Перед початком використання приставки уважно ознайомтесь з інструкцією з
експлуатації. Дотримання вимог і вказівок, що містяться в ній, забезпечить Вам безпеку
робіт, допоможе уникнути проблем при експлуатації і обслуговуванні приставки.
При купівлі приставки обов’язково перевірте заповнення торговельною організацією
свідоцтва про приймання. Вимагайте перевірки його комплектності.
Керівництво з експлуатації не відображає незначних конструктивних змін в приставці,
внесених виробником після публікації цього посібника, а також змін щодо комплектуючих
виробів і документації, що надходить з нею.
Приємною Вам роботи.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Приставка призначена для виготовлення бджолиних рамок на багатофункціональних
деревообробних верстатах BELMASH SDM-2000M, BELMASH SDM-2200M, BELMASH
SDM-2500M і верстатах інших виробників при наявності приєднувального адаптера.
Принцип роботи приставки полягає в обробці певних встановлених розмірів елементів
рамки за допомогою встановленого набору фрез.
Дана приставка дозволяє виконувати повний технологічний цикл з виготовлення всіх
елементів рамки заввишки 300 мм, 230 мм, 145 мм.
Конструктивні елементи рамки наведені на малюнку 1.
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Малюнок 1. Загальний вигляд рамки і розміри її елементів
1 – планка верхня; 2 – планка бокова (роздільнік Гофмана); 3 – планка нижня
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2. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
Основні технічні параметри приставки, застосовуваних підшипників і ременя вказані в
таблицях 1, 2 і 3.
Таблиця 1
Найменування параметру

Значення параметру

Номінальний діаметр фрези, мм

125

Номінальний посадковий діаметр фрези, мм

30

Номінальна швидкість обертання фрези, хв-1

6400

Габаритні розміри приставки, мм, не більше:
- довжина
- ширина
- висота

551
223
356

Маса, кг, не більше

11,4

Таблиця 2
Позначення
підшипника

Основні розміри

80104
80100

Місце встановлення

Кількість підшипників

20×42×12

Вал

2

10х26х8

Ролик натяжний

2

Таблиця 3
Найменування

Позначення

Кількість, шт.

Ремінь поліклиновий

6PJ280

1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування

Кількість, шт.

Примітка

Приставка в зборі

1

мал. 2

Кронштейн

1

мал. 2, поз. 1

Гвинт-баранчик

4

мал. 2, поз. 5
мал. 3, поз. 34

Кожух

1

мал. 2, поз. 6

Упор

1

мал. 2, поз. 7

Упор

1

мал. 2, поз. 8

Планка*

1

мал. 2, поз. 9

Упор*

1

мал. 2, поз. 12

Шків

1

мал. 7, поз. 25
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Шаблон

1

мал. 3, поз. 35

Стіл

1

мал. 3, поз. 36

Ключ

1

мал. 2, поз. 37

Кронштейн

1

мал. 2, поз. 38

Кожух

1

мал. 3, поз. 41

Шаблон*

1

мал. 2, поз. 44

Фреза Ø125×Ø30×24*

1

мал. 2, поз. 17

Фреза Ø125×Ø30×14*

1

мал. 2, поз. 19

Ремінь поліклиновий 6PJ280

1

мал. 7, поз. 26

1 компл.

—

1

—

Інші вироби

Комплект кріплення
Документація
Інструкція з експлуатації
* - позиції поставляються в зборі

4. КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТАВКИ
Загальний вигляд приставки зображений на малюнку 2.
Приставка являє собою механічний пристрій. В якості приводу використовується вихідний
кінець вала верстата, на який встановлений провідний шків 25 (малюнок 7). Обертання
від шківа 25 до шківа 32 передається за допомогою полікліноременной передачі. Ремінь
26 охоплює ведучий і ведений шківи, малюнок 7. Натяг ременя 26 здійснюється роликом
натяжним 31.
Як ріжучий інструмент використовуються дискові фрези шириною 14 мм і 24 мм. Між
фрезами встановлена втулка 18 забезпечує відстань між фрезами 14 мм. Фіксація фрез
на валу 21 відбувається гайкою 20.
Приставка має столи 3, 4, 16 і упори 7, 8, 10 і 11 за якими базується заготовка при обробці
того чи іншого елемента.
Для свердління отворів приставка комплектується столом 36 і спеціальним шаблоном
35 з низкою отворів Ø 2,1 мм (мал. 3). Патрон застосовується з комплектації верстата
моделей BELMASH SDM.
Для підключення пристроїв видалення стружки використовується кожух 41 з зовнішнім
діаметром 63 мм.
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Малюнок 2. Загальний вигляд приставки
1 – кронштейн; 2 – корпус; 3 – стіл; 4 – стіл; 5 – гвинт-баранчик; 6 – кожух;
7 – упор; 8 – упор; 9 – планка; 10 – упор; 11 – упор; 12 – упор; 13 – кожух;
14 – гвинт; 15 – гвинт; 16 – стіл; 17 – фреза (або набір фрез шириною 24 мм);
18 – втулка проміжна; 19 – фреза (або набір фрез шириною 14 мм); 20 – гайка;
21 – вал; 37 – ключ; 38 – кронштейн; 44 – шаблон

36

42
34
41
35

Малюнок 3. Загальний
вигляд приставки
зі встановленим
свердлувальним патроном
34 – гвинт-баранчик;
35 – шаблон;
36 – столик;
41 – кожух;
42 – патрон свердлильний

9

UKR
5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
5.1 Збірка приставки
Необхідно витягнути приставку і комплект поставки з упаковки.
При підготовці до роботи необхідно провести:
• налаштування приставки для обробки планки бокової (мал. 1, поз. 2) (п.п. 5.1.1);
• налаштування приставки для обробки планки нижньої (мал. 1, поз. 3) (п.п. 5.1.2);
• налаштування приставки для обробки заниження в планці бокової (п.п. 5.1.3;
• приєднати приставку до верстата (п.п. 5.1.4);
• встановити кронштейн на приставку для обробки планки верхньої (мал. 1, поз. 1) (п.п. 5.1.5);
• встановити стіл свердлильний (п.п. 5.1.6)
5.1.1 Налаштування приставки для обробки планки бокової
Налаштування приставки для обробки в планці боковій паза шириною 24 мм і 14 мм
здійснюється відповідно до малюнку 4, для чого необхідно:
• зняти стіл 16;
• звільнити гвинти кріплення упорів 10/1 і 10/2;
• встановити за шаблоном 44 розмір 5,5 мм від упору 10/1 до бічної кромки фрези;
• зафіксувати гвинти упору 10/1;
• встановити за шаблоном 44 розмір 10,5 мм від упору 10/2 до бічної кромки
фрези;
• зафіксувати гвинти упору 10/2;
• звільнити гвинти 14 кріплення столу 3;
• встановити за шаблоном розмір 10 мм від ріжучої кромки фрези до торця упора
10/1 і 10/2;
• зафіксувати гвинти 14 кріплення столу 3.

10/1
14
44

3

10/2

Малюнок 4. Налаштування упорів для обробки пазів
шириною 24 мм і 14 мм в планці бічній
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5.1.2 Налаштування приставки для обробки планки нижньої
Налаштування приставки для обробки в планці нижньої шипа шириною 14 мм
здійснюється відповідно до малюнку 5, для чого необхідно:
• звільнити гвинти кріплення упорів 11/1 і 11/2;
• встановити за шаблоном 44 розмір 5,5 мм від упору 11/1 до бічної кромки фрези;
• зафіксувати гвинти упору 11/1;
• встановити розмір 25 мм між упорами 11/1 і 11/2;
• зафіксувати гвинти упору 11/2;
• звільнити гвинти 15 кріплення столу 4;
• встановити за шаблоном 44 розмір 10 мм від ріжучої кромки фрези до торця
упора столу 4;
• зафіксувати гвинти 15 кріплення столу 4;
• встановити стіл 16.
5.1.3 Налаштування приставки для обробки заниження в планці боковій
Налаштування приставки для опрацювання в планці боковій заниження на розмір
25 мм здійснюється відповідно до малюнку 6, для чого необхідно:
• Встановити на стіл 16 планку 9 з упором 12. Упор 12 має можливість
встановлюватися на один з трьох розмірів по довжині бокової планки (а - 145 мм;
b - 230 мм; c - 300 мм);
• Встановити упори 7 і 8 (позиція 8 умовно не показана).
Після налаштування переконайтеся, що фрези при обертанні не
торкаються металевих деталей приставки.

16

7

а

d

9

c 12

16

11/2
44
4
11/1
15

Малюнок 5. Налаштування упорів
для обробки шипа шириною 14 мм в
планці нижньої

Малюнок 6. Налаштування
приставки для обробки планки
бокової
7 – упор; 9 – планка; 12 – упор;
16 – стіл
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5.1.4 Приєднання приставки до верстата
Перед установкою приставки, опустіть пильний диск верстата в нижнє крайнє
положення, зімкніть стругальні столи.
Для приєднання приставки до верстата необхідно (мал. 7):
• вивернути чотири болти 28 з шайбами 27 кріплення лінійки верстата;
• встановити шків 25 на різьбовий кінець валу верстата;
• встановити на верстат кронштейн 1 за допомогою болтів 28 і шайб 27;
• на кронштейн 1 встановити приставку і закріпити його болтами 29 і шайбами 30;
• звільнити гвинт 33 кріплення натяжної ролика 31 і підняти ролик вгору;
• встановити ремінь 26 на шківи 25 і 32;
• провести натяжку ременя за допомогою натяжної ролика 31 і зафіксувати гвинтом 33;
• встановити кожух 6 і зафіксувати за допомогою гвинтів-баранчиків 5.

6

5

29
30

25 26

1

31

27 28

33

натиснути

32

Малюнок 7. Встановлення приставки на верстат
1 – кронштейн; 5 – гвинт-баранчик; 6 – кожух; 25 – шків; 26 – ремінь;
27, 30 – шайба; 28, 30 – болт; 31 – ролик натяжний; 32 – шків; 33 – гвинт
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5.1.5 Установка і налагодження кронштейна для обробки планки верхньої
Налаштування та установка кронштейна для вибірки чверті у верхній планці
проводиться відповідно до малюнку 8:
• зняти упор 8, планку 9 (мал. 2);
• встановити кронштейн 38;
• звільнити гвинти 39 і відрегулювати упор 40 на глибину обробки.

38

39
38

40

Малюнок 8. Налаштування приставки для обробки планки верхньої
38 – кронштейн; 39 – гвинт; 40 – упор

5.1.6 Налаштування приставки для свердління отворів
Налагодження та установка приставки для свердління отворів проводиться
відповідно до малюнку 3:
• зняти кожух 13 (мал. 2);
• встановити патрон свердлильний 42;
• встановити стіл 36 на необхідну висоту від свердла і зафіксувати за допомогою
гвинтів-баранчиків 34.

6. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ
Перед початком виконання робіт на приставці необхідно підготувати заготовки планок,
розміри яких вказані на малюнку 1.
6.1 Обробка бокової планки
Для обробки планки бокової необхідно (мал. 9):
• заготовку планки бокової помістити на стіл 3 зафіксувати по упору 10/1;
• заготовку перемістити в сторону обробки до упору зробити опрацювання паза
шириною 24 мм;
• заготовку перевернути, зафіксувати заготовку по упору 10/2 і аналогічно зробити
опрацювання паза шириною 14 мм;
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• заготовку помістити між упорів 7 і 8 і зробити обробку до упору 12;
• налаштувати приставку для свердління отворів за шаблоном (п.п. 5.1.6);
• свердлити отвори за шаблоном (малюнок не показаний).
6.2 Обробка планки нижньої
Для обробки планки нижньої необхідно (мал. 10):
• заготовку планки нижньої помістити на стіл 4 і зафіксувати по упору 11/1;
• заготовку перемістити в сторону обробки до упору зробити обробку шипа шириною
14 мм;
• заготовку перевернути і провести обробку шипа зі зворотньої строни планки.
6.3 Обробка планки верхньої
Для обробки планки верхньої необхідно (мал. 11):
• встановити кронштейн 38 (п.п. 5.1.4);
• подати заготовку планки до упору кронштейна (крок 1) і перемістити заготівлю по
стрілці (крок 2), тим самим зробивши обробку чверті;
• заготовку перевернути і провести обробку чверті зі зворотної строни планки.

11/1
10/1

4
3

Малюнок 10.
Обробка планки нижньої

2
1

10/2
7 8 12

38

Малюнок 9.
Обробка планки бокової

14

Малюнок 11.
Обробка планки верхньої
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7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ
З метою підтримки приставки в постійній технічній справності і готовності до роботи
проводять щозмінне технічне обслуговування – ЩТО.
ЩТО – щозмінне технічне обслуговування включає:
• зовнішній огляд;
• перевірку кріплення фрез і деталей приставки;
• чистку приставки.
Зовнішній огляд включає в себе перевірку цілісності приставки.
Перевірку кріплення фрез проводять підтягуванням ключем гайки 20 (мал. 2).
Перевірку кріплення деталей приставки проводять підтягуванням гвинтів викруткою.
Чистка включає видалення щіткою або пилососом тирси з поверхонь і деталей приставки.
7.1 Заміна фрез
Для роботи на даній приставці рекомендується застосовувати фрези з твердосплавними
пластинами.
При установці фрез необхідно дотримуватися напрямку обертання, яке повинно
відповідати стрілкою на столі 16.
7.2.1 Демонтаж фрез
Для демонтажу фрез необхідно (мал. 12):
• зняти стіл 16;
• зняти кожух 13;
• зняти вал 21 з фрезами;
• зняти корпус підшипника 43;
• встановити ключ з зевом 22 мм по лискам вала 21;
• за допомогою кільцевого гайкового ключа 37 розфіксувати різьбове з’єднання
затискної гайки 20;
• зняти гайку 20, фрези і втулку 18.
На приставку дозволяється встановлювати як цілісні фрези шириною 14 мм і 24 мм, так
і набір фрез.
Наприклад: 10 мм + 10 мм + 4 мм.
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16

13

20

43

21

18

Малюнок 12. Демонтаж фрез
13 – кожух; 16 – стіл; 17 – фреза (або набір фрез шириною 24 мм);
18 – втулка проміжна; 19 – фреза (або набір фрез шириною 14 мм); 20 – гайка;
21 – вал; 37 – ключ
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Завод Белмаш благодарит Вас за покупку приставки BELMASH BFD-01 для изготовления
пчелиных рамок (далее-приставка).

Перед началом использования приставки внимательно ознакомьтесь с руководством
по эксплуатации. Соблюдение требований и указаний, содержащихся в нем, обеспечит
Вам безопасность работ, поможет избежать проблем при эксплуатации и обслуживании
приставки.
При покупке приставки обязательно проверьте заполнение торгующей организацией
свидетельства о приемке. Требуйте проверки его комплектности.
Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений
в приставке, внесенных изготовителем после публикации данного руководства, а также
изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ней.
Приятной Вам работы.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Приставка предназначена для изготовления пчелиных рамок на многофункциональных
деревообрабатывающих станках BELMASH SDM-2000M, BELMASH SDM-2200M, BELMASH
SDM-2500M, BELMASH SDM-2500 PRO и станках других производителей при наличии
присоединительного адаптера.
Принцип работы приставки заключается в обработке определенных установленных
размеров элементов рамки с помощью установленного набора фрез.
Данная приставка позволяет выполнять полный технологический цикл по изготовлению
всех элементов рамки высотой 300 мм, 230 мм, 145 мм.
Конструктивные элементы рамки приведены на рисунке 1.
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300/230/145

470

1
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10
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Планка верхняя

27,5
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65
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24
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35
24

40
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300/230/145

Рисунок 1. Общий вид рамки и размеры ее элементов
1 – планка верхняя; 2 – планка боковая (разделитель Гофмана); 3 – планка нижняя
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2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Основные технические параметры приставки, применяемых подшипников и ремня
указаны в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1
Наименование параметра

Значение параметра

Номинальный диаметр фрезы, мм

125

Номинальный посадочный диаметр фрезы, мм

30

Номинальная скорость вращения фрезы, мин-1

6400

Габаритные размеры приставки, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

551
223
356

Масса, кг, не более

11,4

Таблица 2
Обозначение
подшипника

Основные размеры

Место установки

Количество
подшипников

80104
80100

20×42×12

Вал

2

10х26х8

Ролик натяжной

2

Таблица 3
Наименование

Обозначение

Количество, шт.

Ремень поликлиновой

6PJ280

1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки приводится в таблице 4.
Наименование

Таблица 4
Количество, шт.

Примечание

Приставка в сборе

1

рис. 2

Кронштейн

1

рис. 2, поз. 1

Винт-барашек

4

рис. 2, поз. 5
рис. 3, поз. 34

Кожух

1

рис. 2, поз. 6

Упор

1

рис. 2, поз. 7

Упор

1

рис. 2, поз. 8

Планка*

1

рис. 2, поз. 9

Упор*

1

рис. 2, поз. 12

Шкив

1

рис. 7, поз. 25
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Шаблон

1

рис. 3, поз. 35

Столик

1

рис. 3, поз. 36

Ключ

1

рис. 2, поз. 37

Кронштейн

1

рис. 2, поз. 38

Кожух

1

рис. 3, поз. 41

Шаблон*

1

рис. 2, поз. 44

Фреза Ø125×Ø30×24*

1

рис. 2, поз. 17

Фреза Ø125×Ø30×14*

1

рис. 2, поз. 19

Ремень поликлиновой6PJ280

1

рис. 7, поз. 26

1 компл.

—

1

—

Прочие изделия

Комплект крепежа
Документация
Руководство по эксплуатации
* - позиции поставляются в сборе

4. КОНСТРУКЦИЯ ПРИСТАВКИ
Общий вид приставки изображен на рисунке 2.
Приставка представляет собой механическое устройство. В качестве привода используется
выходной конец вала станка, на который установлен ведущий шкив 25 (рис. 7). Вращение
от шкива 25 к шкиву 32 передается с помощью поликлиноременной передачи. Ремень 26
охватывает ведущий и ведомый шкивы, рисунок 7. Натяжение ремня 26 осуществляется
роликом натяжным 31.
В качестве режущего инструмента используются дисковые фрезы шириной 14 мм и 24 мм.
Между фрезами установлена втулка 18 обеспечивающая расстояние между фрезами 14 мм.
Фиксация фрез на валу 21 производится гайкой 20.
Приставка имеет столы 3, 4 ,16 и упоры 7, 8, 10 и 11 по которым базируется заготовка при
обработке того или иного элемента.
Для сверления отверстий приставка комплектуется столиком 36 и специальным
шаблоном 35 с рядом отверстий Ø2,1 мм (рис. 3). Сверлильный патрон применяется из
комплектации станка моделей BELMASH SDM.
Для подключений устройств удаления стружки используется кожух 41 с наружным
диаметром 63 мм.
В комплект приставки входит шаблон 44 (рис. 4), который позволяет без усилий регулировать
столы 3, 4, упоры 10 и 11. На столе 3 имеется место для крепления шаблона 44.
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Рисунок 2. Общий вид приставки
1 – кронштейн; 2 – корпус; 3 – стол; 4 – стол; 5 – винт-барашек; 6 – кожух;
7 – упор; 8 – упор; 9 – планка; 10 – упор; 11 – упор; 12 – упор; 13 – кожух; 14 – винт;
15 – винт; 16 – стол; 17 – фреза (или набор фрез шириной 24 мм);
18 – втулка промежуточная; 19 – фреза (или набор фрез шириной 14 мм);
20 – гайка; 21 – вал; 37 – ключ; 38 – кронштейн; 44 – шаблон
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Рисунок 3.
Общий вид приставки
с установленным
сверлильным патроном
34 – винт-барашек;
35 – шаблон;
36 – столик;
41 – кожух;
42 – патрон сверлильный
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1 Сборка приставки
Необходимо извлечь приставку и комплект поставки из упаковки.
При подготовке к работе необходимо произвести:
• настройку приставки для обработки планки боковой (рис. 1, поз. 2) (п.п. 5.1.1);
• настройку приставки для обработки планки нижней (рис. 1, поз. 3) (п.п. 5.1.2);
• настройку приставки для обработки занижения в планке боковой (п.п. 5.1.3;
• присоединить приставку к станку (п.п. 5.1.4);
• установить кронштейн на приставку для обработки планки верхней (рис. 1, поз. 1)
(п.п. 5.1.5);
• установить стол сверлильный (п.п. 5.1.6).
5.1.1 Настройка приставки для обработки планки боковой
Настройка приставки для обработки в планке боковой паза шириной 24 мм и 14 мм
производится в соответствии с рисунком 4, для чего необходимо:
• снять стол 16;
• освободить винты крепления упоров 10/1 и 10/2;
• установить по шаблону 44 размер 5,5 мм от упора 10/1 до боковой кромки фрезы;
• зафиксировать винты упора 10/1;
• установить по шаблону 44 размер 10,5 мм от упора 10/2 до боковой кромки
фрезы;
• зафиксировать винты упора 10/2;
• освободить винты 14 крепления стола 3;
• установить по шаблону размер 10 мм от режущей кромки фрезы до торца упора
10/1 и 10/2;
• зафиксировать винты 14 крепления стола 3.

10/1
14
44

3

10/2

Рисунок 4. Настройка упоров для обработки пазов шириной 24 мм и 14 мм
в планке боковой
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5.1.2 Настройк приставки для обработки планки нижней
Настройка приставки для обработки в планке нижней шипа шириной 14 мм
производится в соответствии с рисунком 5, для чего необходимо:
• освободить винты крепления упоров 11/1 и 11/2;
• установить по шаблону 44 размер 5,5 мм от упора 11/1 до боковой кромки фрезы;
• зафиксировать винты упора 11/1;
• установить размер 25 мм между упорами 11/1 и 11/2;
• зафиксировать винты упора 11/2;
• освободить винты 15 крепления стола 4;
• установить по шаблону 44 размер 10 мм от режущей кромки фрезы до торца
упора стола 4;
• зафиксировать винты 15 крепления стола 4;
• установить стол 16.
5.1.3 Настройка приставки для обработки занижения в планке боковой
Настройка приставки для обработки в планке боковой занижение на размер 25 мм
производится в соответствии с рисунком 6, для чего необходимо:
• установить на стол 16 планку 9 с упором 12. Упор 12 имеет возможность
устанавливаться на один из трех размеров по длине боковой планки (а – 145 мм;
b – 230 мм; c – 300 мм);
• установить упоры 7 и 8 (позиция 8 условно не показана).
После настройки убедитесь, что фрезы при вращении не касаются
металлических деталей приставки.

16

7

а

d

9

c 12

16

11/2
44
4
11/1
15

Рисунок 5. Настройка упоров для
обработки шипа шириной 14 мм
в планке нижней
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Рисунок 6. Настройка приставки
для обработки планки боковой
7 – упор; 9 – планка; 12 – упор;
16 – стол
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5.1.4 Присоединение приставки к станку
Перед установкой приставки, опустите пильный диск станка в нижнее крайнее
положение, сомкните строгальные столы.
Для присоединения приставки к станку необходимо (рис. 7):
• вывернуть четыре болта 28 с шайбами 27 крепления линейки станка;
• установить шкив 25 на резьбовой конец вала станка;
• установить на станок кронштейн 1 с помощью болтов 28 и шайб 27;
• на кронштейн 1 установить приставку и закрепить его болтами 29 и шайбами 30;
• освободить винт 33 крепления натяжного ролика 31 и поднять ролик вверх;
• установить ремень 26 на шкивы 25 и 32;
• произвести натяжку ремня с помощью натяжного ролика 31 и зафиксировать
винтом 33;
• установить кожух 6 и зафиксировать с помощью винтов-барашков 5.

6

5

29
30

25 26

1

31

27 28

33

нажать

32

Рисунок 7. Установка приставки на станок
1 – кронштейн; 5 – винт-барашек; 6 – кожух; 25 – шкив; 26 – ремень;
27, 30 – шайба; 28, 30 – болт; 31 – ролик натяжной; 32 – шкив; 33 – винт
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5.1.5 Установка и настройка кронштейна для обработки планки верхней
Настройка и установка кронштейна для выборки четверти в верхней планке
производится в соответствии с рисунком 8:
• снять упор 8, планку 9 (рис. 2);
• установить кронштейн 38;
• освободить винты 39 и отрегулировать упор 40 на глубину обработки.
38

39
38

40

Рисунок 8. Настройка приставки для обработки планки верхней
38 – кронштейн; 39 – винт; 40 – упор
5.1.6 Настройка приставки для сверления отверстий
Настройка и установка приставки для сверления отверстий производится в
соответствии с рисунком 3:
• снять кожух 13 (рис. 2);
• установить патрон сверлильный 42;
• установить столик 36 на необходимую высоту от сверла и зафиксировать с
помощью винтов-барашков 34.

6. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Перед началом выполнения работ на приставке необходимо подготовить заготовки
планок, размеры которых указаны на рисунке 1.
6.1 Обработка боковой планки
Для обработки планки боковой необходимо (рис. 9):
• заготовку планки боковой поместить на стол 3 и забазировать по упору 10/1;
• заготовку переместить в сторону обработки до упора произвести обработку паза
шириной 24 мм;
• заготовку перевернуть, забазировать заготовку по упору 10/2 и аналогично
произвести отработку паза шириной 14 мм;
• заготовку поместить между упоров 7 и 8 и произвести обработке до упора 12;
• настроить приставку для сверления отверстий по шаблону (п.п. 5.1.6);
• сверлить отверстия по шаблону (рисунок не показан).
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6.2 Обработка планки нижней
Для обработки планки нижней необходимо (рис. 10):
• заготовку планки нижней поместить на стол 4 и забазировать по упору 11/1;
• заготовку переместить в сторону обработки до упора произвести обработку шипа
шириной 14 мм;
• заготовку перевернуть и произвести обработку шипа с обратной строны планки.
6.3 Обработка планки верхней
Для обработки планки верхней необходимо (рис. 11):
• установить кронштейн 38 (п.п. 5.1.4);
• подать заготовку планки до упора кронштейна (шаг 1) и переместить заготовку по
стрелке (шаг 2), тем самым произведя обработку четверти;
• заготовку перевернуть и произвести обработку четверти с обратной стороны планки.

11/1
10/1

4
3

Рисунок 10.
Обработка планки нижней

2
1

10/2
7 8 12

38

Рисунок 9.
Обработка планки боковой

Рисунок 11.
Обработка планки верхней
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
С целью поддержания приставки в постоянной технической исправности и готовности к
работе проводят ежесменное техническое обслуживание – ЕТО.
ЕТО – ежесменное техническое обслуживание включает:
• внешний осмотр;
• проверку крепления фрез и деталей приставки;
• чистку приставки.
Внешний осмотр включает в себя проверку целостности приставки.
Проверку крепления фрез производят подтягиванием ключом гайки 20 (рис. 2).
Проверку крепления деталей приставки производят подтягиванием винтов отверткой.
Чистка включает удаление щеткой или пылесосом опилок с поверхностей и деталей
приставки.
7.1 Замена фрез
Для работы на данной приставке рекомендуется применять фрезы с твердосплавными
пластинами.
При установке фрез необходимо соблюдать направление вращения, которое должно
соответствовать стрелке на столе 16.
7.2.1 Демонтаж фрез
Для демонтажа фрез необходимо (рис. 12):
• снять стол 16;
• снять кожух 13;
• снять вал 21 с фрезами;
• снять корпус подшипника 43;
• установить ключ с зевом 22 мм по лыскам вала 21;
• с помощью кольцевого гаечного ключа 37 расфиксировать резьбовое соединение
зажимной гайки 20;
• cнять гайку 20, фрезы и втулку 18.
На приставку допускается устанавливать как цельные фрезы шириной 14 мм и 24 мм, так
и набор фрез.
Например: 10 мм+10 мм+4 мм.
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Рисунок 12. Демонтаж фрез
13 – кожух; 16 – стол; 17 – фреза (или набор фрез шириной 24 мм);
18 – втулка промежуточная; 19 – фреза (или набор фрез шириной 14 мм);
20 - гайка; 21 – вал; 37 – ключ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу приставки в течение 12 месяцев со дня
продажи торгующей организацией при условии эксплуатации и хранения в соответствии с
настоящим руководством.
Дата продажи должна быть отмечена в свидетельстве о приемке и в гарантийных талонах.
При отсутствии отметки торгующей организации, срок гарантии исчисляется с момента
выпуска устройства заводом-изготовителем.
Без предъявления гарантийного талона на приставку претензии по качеству не принимаются,
гарантийный ремонт не производится. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо
отправить приставку с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную
мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.
В течение гарантийного срока устранение неисправностей, происшедших по вине заводаизготовителя, производится гарантийными мастерскими бесплатно. После проведения
ремонта приставки, гарантийный талон остается в мастерской.
Перечень повреждений приставки, вследствие которых гарантийные обязательства снимаются:
• механические повреждения, повреждения, вызванные действием агрессивных сред,
высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь;
• приставка была разобрана потребителем;
• работа с перегрузкой;
• самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции;
• повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия
металлических частей), сильного загрязнения и небрежной эксплуатации;
• использование приставки не по назначению;
• при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы
(несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).
Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях
изделия осуществляются в соответствии с законодательством.
Срок службы приставки не менее пяти лет, при соблюдении условий эксплуатации и
регулярном обслуживании.
Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется:
• фрезы;
• поликлиновой ремень;
• защитные кожуха.
Руководство по эксплуатации прочитал полностью, обязуюсь его выполнять
_________________________________________________________________________________________________
(подпись покупателя)

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий эксплуатации и
является основанием для отказа в гарантийном ремонте и замене устройства торгующей
организацией.
Адрес производителя: СООО «Завод Белмаш», Славгородский проезд, 37, г. Могилёв, 212000,
Республика Беларусь, www.belmash.by, info@belmash.by
Адрес поставщика в РФ: ООО «БЕЛМАШ», проспект Мира, 104, г. Москва, 129626, Россия,
www.belmash.ru, info@belmash.ru
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Штамп магазина
Владелец и его адрес_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(подпись)

Механик ____________________________

«_____» _____________20___ г.

Продан магазином _______________________________________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Линия отреза

Механик _____________________________________________ дата _______________________
УТВЕРЖДАЮ ______________________________________________________________________
(должность, подпись)

_____________________________________________________________________________________
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп

«____» _____________ 20___ г.

ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт
Приставка BELMASH BFD-01
(подпись)

Заводской номер ________________________________________________________________
Дата продажи

«_____» _____________20___ г.

Продан магазином _______________________________________________________________
Штамп магазина
Владелец и его адрес_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Выполнены работы по устранению неисправностей __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Механик _____________________________________________ дата _______________________

Линия отреза

Приставка BELMASH BFD-01

Заводской номер ________________________________________________________________
Дата продажи

Изъят «_____» _________ 20_____
Механик ____________________________

Приставка BELMASH BFD-01

Приставка BELMASH BFD-01

_____________________________________________________________________________________

Изъят «_____» _________ 20_____

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2 НА

ТАЛОН № 1
на гарантийный ремонт

УТВЕРЖДАЮ ______________________________________________________________________
(должность, подпись)

_____________________________________________________________________________________
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп

«____» _____________ 20___ г.

BELMASH BFD-01
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Завод-виробник гарантує нормальну роботу приставки протягом 12 місяців з дня продажу
торговельною організацією за умови експлуатації та зберігання відповідно даного керівництва.
Дата продажу повинна бути відзначена в свідоцтві про приймання і в гарантійних талонах.
При відсутності відмітки торгуючої організації, термін гарантії обчислюється з моменту
випуску приставки заводом-виробником.
Без пред’явлення гарантійного талона на станок претензії по якості не приймаються,
гарантійний ремонт не проводиться.
Для гарантійного ремонту власнику необхідно відправити станок з додатком даного
керівництва з експлуатації в гарантійну майстерню в жорсткій транспортній упаковці, яка
забезпечує збереження виробу.
Протягом гарантійного терміну усунення несправностей, що відбулися з вини заводувиробника, проводяться гарантійними майстернями безкоштовно. Післе проведення
ремонту приставки гарантійний талон залишається в майстерні.
Перелік пошкоджень приставки, внаслідок яких гарантійні зобов’язання знімаються:
• механічні пошкодження, пошкодження, викликані дією агресивних середовищ,
високих температур, попаданням сторонніх предметів всередину;
• приставка була розібрана споживачем;
• робота з перевантаженням;
• самостійна заміна вузлів, деталей, зміна конструкції;
• пошкодження, які настали внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих
частин), сильного забруднення і недбалої експлуатації;
• використання приставки не за призначенням;
• при появі несправностей, викликаних дією непереборної сили (нещасний випадок,
пожежа, повінь, удар блискавки та ін.).
Взаємини між споживачем і виробником при виявлених несправностях виробу здійснюються
відповідно з Законом «Про захист прав споживачів».
Термін служби приставки не менше п’яти років, при дотриманні умов експлуатації і
регулярному обслуговуванні.
Перелік деталей, на які гарантія не поширюється:
• фрезы;
• Ремінь поліклиновий;
• захисні кожуха.
Керівництво з експлуатації прочитав повністю, зобов’язуюсь його виконувати.
________________________________________________________________________________________________
(підпис покупця)

Відсутність підпису покупця розцінюється як порушення умов експлуатації та є підставою для
відмови в гарантійному ремонті і заміні приставки торгІвельною організацією.
Центральний сервiсний центр: ТОВ «ТВК ІНФРА»
м. Київ, вул. Пшенична, 8, tel:+38 (067) 825-44-30, +38 (044) 39-000-39, https://belmash.com.ua
Виробник: СТОВ «Завод Белмаш»
Славгородський проїзд, 37, 212000 Могильов, Республiка Бiлорусь, info@belmash.by
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(підпис)

Лінія відрізу

Вилучений «_____» _________ 20_____

Заводський номер ______________________________________________________________
Дата продажу
«_____» _____________20___ г.
Проданий магазином ________________________________________________________
Штамп магазину
Власник та його адреса _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Виконані роботи по усуненню несправностей ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Механік _____________________________________________ дата _______________________
ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________________________________________
(посада, підпис)

_____________________________________________________________________________________
(найменування ремонтного підприємства)

Штамп

«____» _____________ 20___ г.

СТОВ «Завод Белмаш»
Славгородський проїзд, 37, 212000 Могильов, Республіка Білорусь

ТАЛОН № 2
на гарантійний ремонт
Приставка BELMASH BFD-01

Лінія відрізу

Механік ____________________________

ТАЛОН № 1
на гарантійний ремонт
Приставка BELMASH BFD-01

(підпис)

Механік ____________________________
Вилучений «_____» _________ 20_____

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА № 1
НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ
Приставка BELMASH BFD-01
КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА № 2
НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ
Приставка BELMASH BFD-01

СТОВ «Завод Белмаш»
Славгородський проїзд, 37, 212000 Могильов, Республіка Білорусь

Заводський номер ______________________________________________________________
Дата продажу
«_____» _____________20___ г.
Проданий магазином ________________________________________________________
Штамп магазину
Власник та його адреса _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Виконані роботи по усуненню несправностей ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Механік _____________________________________________ дата _______________________
ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________________________________________________
(посада, підпис)

_____________________________________________________________________________________
(найменування ремонтного підприємства)

Штамп

«____» _____________ 20___ г.
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UKR Свiдоцтво про прийом та продаж
RU Свидетельство о приёмке
Приставка

BELMASH BFD-01
Серiйний № / Серийный №

Срок дiï консервацiï - 3 роки
Срок действия консервации - 3 года
Дата випуску			
Штамп ВТК
Дата выпуска _______________________________________ Штамп ОТК __________________________________
Заповнюється при продажу / Заполняется при продаже
До зовiшнього вигляду та комплектацiï претензiй не маю
К внешнему виду и комплектации претензий не имею _____________________________________________
пiдпис покупця / подпись покупателя

Дата продажу
Дата продажи ______________________________________
Продавець
Печатка
Продавец ___________________________________________ Печать _______________________________________
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