Montaż łączników Anker® w urządzeniu
Roller Lacer® i Microlacer®
Do urządzeń Roller Lacer o numerze seryjnym 60000+
i urządzeń Microlacer o numerze seryjnym 40000+

Przygotowanie taśmy:
Linia
środkowa

Linia cięcia

1. Uciąć końcówkę taśmy pod kątem
prostym wzdłuż linii środkowej.

2. Dopasować rozmiar haków do
zastosowania.

3. Jeśli taśma ma osłonę kontaktową,
przeciąć 25 mm taśmy dwojarką,
rozpoczynając od końcówki taśmy.

Przygotowanie urządzenia Lacer do pracy:
montaż listwy czołowej
ŚRUBA Z ŁBEM
SZEŚCIOKĄTNYM

PIERWSZA AKTYWNA
SZCZELINA
ZATRZASK

POKRĘTŁO
REGULACYJNE

1. Poluzować śrubę z łbem sześciokątnym,
aby obrócić zatrzask zabezpieczający.
Włożyć listwę czołową, odpowiednio
ustawić zatrzask i dokręcić śrubę.

2.	Ustawić głowicę zszywacza na końcu
narzędzia. Obrócić pokrętło w prawo, aby
otworzyć rolki.

SZCZELINY DO
CIĄGŁEGO ZSZYWANIA

3. Umieścić haki w pierwszej aktywnej
szczelinie listwy czołowej. Zabezpieczyć
sworzniem zszywacza.

Obsługa zszywacza:
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4. W przypadku korzystania z haków
w sposób przedstawiony na rysunku
A lub B usunąć sztywny papier na tym
etapie. W przypadku korzystania z haków
w sposób przedstawiony na rysunku C
usunąć sztywny papier po zamontowaniu
haków.

1. Umieścić taśmę w zacisku; włożyć haki
w końcówkę taśmy i wyrównać ją na całej
szerokości listwy czołowej.

2. Zablokować zacisk taśmy.
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Obsługa zszywacza (ciąg dalszy):

Obrócić
pokrętło
w lewo o
1½ obrotu.

3. Umieścić rolki nad hakami.
4. Obracać pokrętło regulacyjne w lewo,
aż rolki dotkną haków.

5. Ustawić głowicę zszywacza na końcu
zszywacza i obrócić pokrętło regulacyjne
w lewo o dodatkowe 1½ obrotu.

UCHWYT
NAPĘDU

6. Za pomocą tego uchwytu przesunąć
głowicę zszywacza wzdłuż taśmy
z odpowiednią prędkością.

Ciągłe zszywanie:
1/3–1/2 średnicy
drutu musi znajdować
się w taśmie.

PIERWSZA AKTYWNA
SZCZELINA

TAŚMA
SZCZELINY DO
CIĄGŁEGO ZSZYWANIA

7. Obrócić pokrętło regulacyjne o 1/2 obrotu
w lewo, aby odpowiednio ustawić głowicę
nad taśmą. Powtarzać ten proces, aż haki
znajdą się w taśmie na 1/3–1/2 głębokości.
8. Zdemontować sworzeń zszywacza.
Zwolnić zacisk taśmy. Wyjąć taśmę ze
zszywacza.
UWAGA: jeśli taśma jest szersza od
zszywacza, musi być „zszywana w sposób
ciągły”.

1. Przestrzegając instrukcji z powyższej części „Obsługa zszywacza”, zszyć pierwszą
sekcję z jednej strony taśmy.
2. Otworzyć rolki.
3. Umieścić haki w listwie czołowej, rozpoczynając od pierwszej aktywnej szczeliny.
4. Zamontować sworzeń zszywacza. W razie potrzeby usunąć sztywny papier z haków.
5. Umieszczając taśmę w zacisku taśmy, ustawić splecione haki w szczelinach ciągłego
zszywania, bezpośrednio obok pierwszej aktywnej szczeliny. Taśma musi być
wyrównana z listwą czołową. Zacisnąć taśmę.
6. Zszyć tę sekcję, przestrzegając instrukcji z kroków 3–8 z części „Obsługa zszywacza”.
Przydatna wskazówka: w trakcie ciągłego zszywania najpierw zszyć krótsze odcinki
taśmy, a następnie jej dłuższe części. Przykład: w przypadku korzystania z urządzenia
Roller Lacer 600 mm do zszywania taśmy o szerokości 900 mm należy najpierw zszyć
odcinek o długości 300 mm, a następnie rozpocząć zszywanie ciągłe na pozostałym
odcinku taśmy o długości 600 mm.

Konserwacja:
• Od czasu do czasu zetrzeć zanieczyszczenia z wytłoczenia obudowy łańcucha suchą ściereczką, aby wydłużyć
żywotność prowadnicy UHMW.
• Jeśli głowica się porusza, należy odwiedzić stronę internetową www.flexco.com, aby zapoznać się z instrukcjami
dotyczącymi technik regulacji.
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