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Előszó 

PROXXON GmbH 

Általános biztonsági előírások
 

 

Tisztelt vevő! 

A PROXXON mikro-
szalagfűrész egy nagyteljesítményű  készülék 
az összes modellező számára. 
Kitűnik az acél, a színes- és könnyűfémek, a fa 
és a műanyag tökéletes vágásával, és 
gyémántszalaggal üveget és kerámiát is elvág.  

A jelen útmutató tartalma: 

• Biztonsági előírások 

• Kezelés 

• Alkatrészjegyzék 

Vegye figyelembe a következőket! 

Az útmutató használata 

• megkönnyíti a gép megismerését, 

• megelőzi a szakszerűtlen kezelés okozta 
hibákat, 
• megnöveli a  gép élettartamát. 

Tartsa mindig kéznél ezt az útmutatót, és őrizze 
jól meg.  
A készüléket az útmutató pontos ismeretének 
birtokában és figyelembe vételével kezelje. 
A PROXXON nem vállal felelősséget a gép 
biztonságos működéséért, ha: 
• a készüléket a szokásosnak nem 
megfelelő módon használja; 
• az útmutatóban meg nem nevezett célra 
használja, 

• nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat. 

Nem élhet a garanciális igénnyel: 

• kezelési hibák, 

• hiányos karbantartás esetén. 

Saját biztonsága érdekében feltétlenül vegye 
figyelembe a biztonsági előírásokat. 
Az eredeti PROXXON-cserealkatrészeket és az 
ajánlott fűrészlapokat használja. 
A műszaki fejlődést szolgáló változtatások joga 
fenntartva. 
Sok sikert kívánunk a mikro-szalagfűrészhez. 

VIGYÁZAT! Elektromos szerszámok 

használatánál az elektromos áramütés, sérülés 

és tűzveszély elkerülésére a következő 

alapvető biztonsági előírásokat figyelembe kell 

venni. 

Olvassa el, és vegye figyelembe ezeknek az 

előírásoknak mindegyikét, mielőtt a készüléket 

használatba veszi. Őrizze jól meg ezeket a 

biztonsági előírásokat. 

Biztonságos munkavégzés 

Tartson rendet a munkaterületén! 

1. Rendetlenség a munkaterületen balesetekhez 

vezethet. 

Vegye tekintetbe a környezeti hatásokat. 
1. Az elektromos szerszámokat ne tegye ki eső 

hatásának. 

2. Ne használjon elektromos szerszámot nedves vagy 

vizes környezetben. 
3. Biztosítson jó megvilágítást. 

4. Elektromos szerszámot ne használjon éghető 

folyadékok vagy gázok közelében. 

Óvja magát az elektromos áramütéstől. 
1. Kerülje a földelt tárgyakkal való érintkezést. 

Tartsa távol az illetéktelen személyeket! 

1. Ne engedje, hogy idegen személyek, különösen 

gyerekek a szerszámhoz, vagy a kábelhez 

hozzányúljanak. Tartsa őket távol a munkaterülettől. 

Szerszámait biztonságos helyen tárolja. 

1. A használaton kívüli készüléket száraz, zárt, gyerekek 

által el nem érhető helyen kell tárolni. 

Ne terhelje túl a szerszámát! 

1. Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott 

teljesítménytartományon belül. 

A megfelelő szerszámot használja. 

1. Ne használjon gyenge teljesítményű gépeket nehéz 

munkákhoz. 
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2. Ne használja a szerszámokat olyan célra, 

amelyre azok nincsenek szánva. Ne használjon 

például kézi körfűrészt ágak vagy fahasábok 

vágására. 
Viseljen alkalmas munkaruházatot. 

1. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert, a mozgó 

alkatrészek elkaphatják. 

2. Szabadban végzett munkánál csúszásmentes 

lábbeli ajánlott. 
3. Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót. 

Használjon védőfelszerelést! 

1. Viseljen védőszemüveget.  

2. Porképződéssel járó munkánál használjon 

porálarcot. 
Csatlakoztassa a porelszívó berendezést! 

1. Ha porelszívó csatlakozás és gyűjtő 

berendezés rendelkezésre áll, gondoskodjon 

csatlakoztatásukról, és hogy használják őket. 

Ne használja a kábelt olyan célra,  
amelyre nem való. 

1. Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozó 

dugót a dugaszoló aljzatból. Óvja a kábelt a 

forróságtól, olajtól és éles szélektől. 

Rögzítse biztosan a munkadarabot. 

1. A munkadarab rögzítéséhez használjon szorítót 

vagy satut. Biztosabban van megfogva, mintha 

kézben tartja. 

Kerülje a normálistól eltérő testtartást! 

1. Álljon biztosan a lábán, és legyen mindig 

egyensúlyban. 

Ápolja gondosan a szerszámait. 

1. Legyenek a szerszámai mindig élesek és 

tiszták, hogy jobban és biztonságosabban tudjon 

velük dolgozni. 

2. Tartsa be a karbantartási előírásokat és a 

szerszámcserére vonatkozó utasításokat. 

3. Ellenőrizze rendszeresen a szerszám kábelét, 

és sérülés esetén egy elismert szakemberrel 

javíttassa meg. 

4. Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbítókábelt, 

és cserélje ki, ha sérült. 

5. A markolatokat tartsa szárazon, olaj- és 

zsírmentesen. 

Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, 

1. ha nem használja a szerszámot, karbantartás 

és szerszámcsere pl. fűrészlap-, fúró-, marócsere 

előtt. 
Ne hagyja a szerszámbefogó kulcsot 

bedugva! 

1. Bekapcsolás előtt nézze meg, hogy a 

kulcsot és a beállító szerszámokat 

eltávolította-e.  

Kerülje el a véletlen elindítást. 

1. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a dugónak 

a csatlakozó aljzatba való bedugásakor ki van-e 

kapcsolva. 
Hosszabbítókábel használata a szabadban. 

1. Szabadban csak arra engedélyezett és ennek megfelelően 

megjelölt hosszabbítókábelt használjon. 

Legyen figyelmes! 

1. Figyeljen arra, amit csinál. Meggondoltan 

végezze a munkáját. Ne használja a szerszámot, 

ha dekoncentrált állapotban van. 

Ellenőrizze a szerszám esetleges 
sérüléseit. 

1. A használat előtt gondosan ellenőrizze a 

szerszám védőberendezéseinek és a kissé sérült 

részeinek kifogástalan és rendeltetésszerű 

használatra alkalmas működőképességét. 

2. 1. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 

kifogástalanul működnek, nem szorulnak meg, 

vagy nem sérültek-e. Valamennyi elem rendesen 

felszerelt állapotban kell legyen, és ki kell elégítse 

a készülék kifogástalan működésének a 

feltételeit. 

2. A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket 

szakszerűen, elismert szakműhelyben kell 

megjavíttatni vagy kicseréltetni, hacsak a 

használati útmutató másképp nem rendelkezik. 

3. A sérült kapcsolót cseréltesse ki egy 

vevőszolgálati műhellyel. 

4. Ne használjon olyan szerszámot, amelynek a 

kapcsolóját nem lehet be- vagy kikapcsolni. 

FIGYELEM! 

1. Idegen betétszerszámok és egyéb tartozékok 

balesetveszélyt jelenthetnek. 

A szerszámát elektromos szakemberrel javíttassa! 

1. A készülék megfelel az érvényes biztonsági 

előírásoknak. Javítást csak elektromos 

szakember végezhet, eredeti alkatrészek 

felhasználásával, egyébként a használó 

balesetveszélynek van kitéve.
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Jelmagyar
ázat 

Műszaki adatok

1 a ház 

burkolata 

2 rögzítőcsavar 

3 készülékház 

4 beállítócsavar 

5 szorítócsavar 

6 vezetőrúd 

7 fűrészlapburkolat 

8 fűrészlapvezeték 

9 fűrészlap 

10 munkaasztal 

11 elszívócsonk 

12 készüléktalp 

13 beállítógomb 

14 készülék-kapcsoló 

15 diagram 

névleges feszültség: 

teljesítményfelvétel: 

szalagsebesség: 

alkalmazás csak a házban: 

rövididejű használat: 

védelmi mód: 

zajkibocsátás: 
méretek: 

munkaasztal 

kinyúlás: 

magassági átbocsátás: 

fűrészlap méretei: 
220 - 240 V, 50 Hz 

85 watt 

120 - 250 m/perc, 

fokozatmentesen 

állítható 

 

15 perc IP 25 < 70 

dB (A) 

200 x 200 mm 

billenthető 0° - 45°-

ban 

150 mm 

max. 80 mm 

1065 * 3 - 6 mm

 
 

A gép leírása ________________________  

Az MBS 240/E típusú mikro-szalagfűrésszel acélt, 
színes- és könnyűfémeket, fát és műanyagot, 
gyémántszalaggal üveget és kerámiát is lehet vágni. 
Az MBS 240/E gépnek 230 V-os, elektronikus 
fordulatszám-szabályzású motorja van, amellyel 
beállítható az optimális megmunkálási 
eredményekhez szükséges helyes szalagsebesség. 
A munkaasztal a 0°- 45° szögtartományon belül 
állítható a tiszta és pontos vágáshoz.  
A diagram mutatja a szabályzási tartományt a 
legtöbb anyaghoz. 
A mikro-szalagfűrész kiegészíthető folyadékhűtéssel.  
Eredeti PROXXON-cserefűrészlapok alkalmazását 
ajánljuk. 
Csak száraz helyiségben való használatra. 

A készüléket ne a háztartási szemét útján távolítsa 

el! 

A készülék felállítása 

Veszély! 

1. Csomagolja ki a mikro-szalagfűrészt, és nézze 

meg, hogy minden tartozéka megvan-e. 

Még ne csatlakoztassa a készüléket a 230 V-os 

hálózatra. 

Figyelem!

 

A készüléket biztonsági okokból rögzítse 5 

facsavarral egy stabil munkaasztalra (2. ábra). 2). 

Ellenőrizze a fűrészlap megfelelő 
illeszkedését és feszítését. 

Figyelem! 

A szalagfűrész gyárilag egy 1065 x 5,0 * 0,4 mm-

es (14 Z) fűrészlappal van felszerelve.
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A fűrészlap feszítése akkor helyes, ha nyugodtan és 

rezgések nélkül fut (nem "szitál”). 

1. Csavarja ki a ház burkolatának a négy belső 

hatlapú csavarját (1. ábra, 2),  és vegye le  

burkolatot. 

2. Ellenőrizze a fűrészlap illeszkedését az alsó 

szalagvezetőn  (3. ábra, 1). A vezetőhornyot 

pontosan függőlegesen kell beállítani. Állítsa be 

a szalag vezetékét a szorítócsavar (2) 

segítségével. 

3. Alumínium, fém, üveg, csempe stb. vágásakor 

vegye le a lemezt (4. ábra, 1), hogy a forgácsok 

ne gyűlhessenek össze a gép belsejében. 

4. Szerelje fel a ház burkolatát. 

Fa vagy műanyag vágásakor elszívásról (porszívó) 

kell gondoskodni, hogy a forgácsok ne 

gyűlhessenek össze a gép belsejében. 

Porszívó alkalmazása 

1. Szerelje le a ház burkolatát  (1. ábra,1) rakja be 

a lemezt  (4. ábra, 1), és csatlakoztassa a 

porszívót a csonkra  (5. ábra, 1). 

2. Szerelje fel a ház burkolatát. 

1. Lazítsa meg a szorítócsavart   (8. ábra, 2) egy 

fél fordulattal az A irányba. 

2. A beállítócsavart (1) az (A) irányba forgatva 

feszítheti meg a fűrészlapot, míg a (B)  irányba 

forgatva lazíthatja meg. 

Figyelem! 

A túl erősen megfeszített fűrészlap eltörhet, és 

károsíthatja a készüléket. 

3. Húzza meg a szorítócsavart (2). 

A szalagnak nem szabad ferdén lefutnia az 

orsókról.   

Ellenőrizze a fűrészlap vezetékének 
a beállítását. 

1. Állítsa be a felső fűrészlapvezetőt  (9. ábra,1) 

az adott fűrészlap szélességére. Ekkor az A élnek 

az ”5” skálavonalon kell állnia.  (Pl. 1065 x ”5” x 0,4 

méretű fűrészlap). A szalagnak most hozzá kell 

érnie a hátsó orsóhoz. 

 

Figyelem!
 

 

A munkaasztal felszerelése 

1. Csavarozza le a fűrészhézag réz zárócsavarját   

(6 .ábra, 1) a munkaasztalról. 

2. Illessze be a munkaasztalt  (7. ábra, 3) az erre a 

célra kialakított bemélyesztésbe, és rögzítse a 

csillagfejű csavarral (2) és alátéttel (1). Állítsa a 

jelölést ”0"-ra. 

3. Csavarja újra be a réz zárócsavart (6 .ábra, 1). 

Állítsa be a fűrészlap feszítését. 
A fűrészlap vezetékén csak kikapcsolt gép és 

kihúzott hálózati dugó mellett dolgozzon. 

Állítsa be a fűrészlap szélességét. 

1. Lazítsa meg kissé a belső hatlapú csavart  

(9. ábra, 3). 

2. Tolja be a beállítóidomot (2) az "5” skálavonal alá. 

3. Ne húzza meg túl erősen a belső hatlapú 

csavart (3). 
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Figyelem! 

4. A fűrészlap vastagságát a beállítócsavarral   

(9. ábra, 4) lehet korrigálni. 

Munka a mikro-szalagfűrésszel 

Üzembeállítás 

Figyelem! 
Általános érvényű szabályok: 

Nagy szalagsebesség vékony anyaghoz, és 

alacsony szalagsebesség vastag anyaghoz.
 

A szalagfűrészt egy porelszívó rendszerhez kell 

csatlakoztatni. 

A fűrészgépet nem szabad nyitott ház mellett 

(fűrészlapvédő szerkezet) működtetni. 

A fűrészlap vezetékét a lehető legközelebb kell 

vezetni a munkadarabhoz. 

1. Állítsa a készülékkapcsolót (11. ábra, 4) a 

”0” állásba. 

2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.  

3. Lazítsa meg a szorítócsavart (1), és 

rögzítse szorosan a  fűrészlap vezetéke (2) 

mellett. Húzza meg ismét a szorítócsavart. 

4. Kapcsolja be a készüléket (4). 

Fűrészelés 

1 . Rajzolja be a vágás helyét a munkadarabon. 

Ne fékezze le a szalagsebességet túl nagy 

előtolással. A fűrészlapnak "szabadon” kell 

vágnia. Az esetleges berezgéskor 

változtassa meg a szalagsebességet. 

Kézi fűrészelés 

Fűrészeléskor nyomja rá a munkadarabot a 
munkaasztalra, érzékkel és kevés erő 
kifejtésével vezesse  (12a ábra). Nagyobb 
nyomást a munkaasztalra, kisebb nyomást a 
fűrészlap ellenében. 

Szükség esetén használja az együttszállított 

tolókart a  12b ábrának megfelelően.

 

Fűrészelés szögütközővel
 

A fűrészelés előtt feltétlenül állítsa be 

a fűrészlaphoz és a vágandó anyaghoz helyes 

sebességet. 

5. Állítsa be a szalagsebességet a 

szabályzóval (11. ábra, 3). Lásd a 

diagramban (5) az optimális 

szalagsebességet. A megadott értékek 

azonban csak támpontul szolgálnak. 

Figyelem! 

A gépen beállítási műveleteket csak a 

gép kikapcsolt állapotában szabad 

végezni. 

1. Állítsa be az ütköző kívánt szögét. A 

munkadarabot gyenge nyomással vezesse rá a 

fűrészlapra (13. ábra). 13).

 

Gérvágás (ferdevágás) 

A gérvágáshoz a munkaasztal 0° - 45°-ban 

megdönthető. 

1. Lazítsa meg a szorítócsavart (14. ábra, 1), és 

billentse a munkaasztalt a kívánt szögbe.  A 

fokérték a skáláról (2) olvasható le. 

2. Húzza meg a szorítócsavart (1).
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Figyelem! 

Csak kifogástalan fűrészlapot használjon! 

Azonnal cserélje ki az életlen, deformálódott 

fűrészlapot! 

Karbantartási és ápolási munkáknál húzza ki a 

hálózati csatlakozódugót. 

A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül járni! 

Használat gyémánt-fűrészlappal 
A hűtőfolyadékról: 

Csak kereskedelmi, ásványi vagy szintetikus 

hűtő-kenő folyadékot alkalmazzon. 

Alkalmazási koncentráció: 2-5%, az anyagtól 
függően. 

A folyadékot a munka befejeztével a gyártó 

előírásának megfelelően távolítsa el. 

1. A készülék bekapcsolása 

2. Nyissa ki a zárócsapot (17. ábra, 1), és 

állítsa be az átfolyást. Ne takarékoskodjon a 

folyadékkal.

 

Megjegyzé
s:

Megjegyzé
s:

A gyémánt-fűrészlappal csak felszerelt folyadékos 

hűtőkészülékkel együtt szabad dolgozni. Ez a 

készülék tartozékként rendelhető. 

Megjegyzés: 

A folyadékos-hűtőkészülék használatához ajánlott 

egy felfogókád (15. ábra,  3) beépítése. Ez a 

felfogókád tartozékként rendelhető. A csavarlyukak 

tömítéséhez fektesse a szalagfűrészt egy gumilapra, 

és rögzítse a facsavarokkal. 

Csak a gyémántszalag rendes hűtése teszi lehetővé 

az üveg és a kerámia hatékony vágását, és biztosít 

hosszú élettartamot a fűrészlap számára. 

3. A munkadarabot vezesse finom érzékkel és 

kevés erővel.  

4. A munka végeztével vagy szüneteiben 

feltétlenül zárja le a zárócsapot (1).

 

A fűrészlap cseréje
 

Figyelem!
 

A folyadékos hűtőkészülék felszerelésekor 

feltétlenül vegye figyelembe a hozzá mellékelt 

útmutatót.  

Munka a gyémánt-fűrészlappal 

Figyelem! 

Nem lehet 15 mm-nél kisebb sugarú ívet vágni (16. 

ábra). 16). 

A gyémánt-fűrészlapot ne használja fém, műanyag 

vagy fa fűrészelésére. 

Figyelem! 

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati 
dugót! 

1. Csavarja ki a négy belső hatlapú csavart 

(18. ábra, 2), és vegye le a ház burkolatát 

(1). 

2. Csavarja ki a réz zárócsavart  19. ábra, 

1). 

3. Lazítsa meg a szorítócsavart  18. ábra, 3) 

egy fél fordulattal. 

4. Addig forgassa a beállítócsavart (18. ábra, 

4), amíg nem válik levehetővé a fűrészlap a 2. 

és 3. orsóról (19. ábra). 
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5. Az új fűrészlapot a nem fogazott felével 

vezesse be úgy a  fűrészhézagba, hogy a 

fűrészfogak lefelé (a munkaasztal felé) 

nézzenek. 

Előfordulhat, hogy a szalag ”átfordult”. 

Ebben az esetben feltétlenül fordítsa vissza a 

szalagot.  A fűrészfogaknak előre és lefelé kell 

nézniük. 

Figyelem! 

Egy szélesebb vagy keskenyebb fűrészlap 

beszerelésekor be kell állítani a szalagvezetéket 

(lásd ’’A fűrészlapvezeték beállításának az 

ellenőrzése"). 

6. Addig csavarja a beállítócsavart 19. ábra, 4), 

amíg kissé meg nem feszült a fűrészlap. 

7. Húzza meg a szorítócsavart (18. ábra, 3), és 

rakja vissza a réz zárócsavart  19. ábra, 1). 

3. Nyomja rá erősen a 

műanyaggyűrűt a futókerékre, 

amíg körben be nem fekszik a 

tartóhoronyba. 

4. Szerelje fel a futókereket és a ház burkolatát, 

és rögzítse a  4 belső hatlapú csavarral. 

Eltávolítás: 

Ne dobja a készüléket a háztartási hulladék közé! A 

készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Erre 

vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi köztisztasági 

vállalathoz, vagy más megfelelő kommunális 

hatósághoz. 

EU megfelelőségi nyilatkozat 

Ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a jelzett készülék 

megfelel az alábbi EU-irányelvek rendelkezéseinek:

 
 

Figyelem! 

A túl nagy feszítés károsíthatja a készüléket, és 

elszakíthatja a fűrészlapot. 

8. Szerelje fel a ház burkolatát 18. ábra, 1), 

és húzza meg a belső hatlapú csavart (2). 

Figyelem! 

A szalagnak nem szabad ferdén lefutnia az 

orsókról.  

73/23/EWG 

93/68/EWG 

DIN EN 61029 / 02.2001 DIN EN 61029-2-5 / 

05.2003 

89/336/EWG 

DIN EN 55014-1 / 09.2002 

DIN EN 55014-2 / 08.2002 

DIN EN 61000-3-2 / 12.2001 

DIN EN 61000-3-3 / 05.2002 

98/37 EWG 

DIN EN 61029 / 02.2001 DIN 

EN 61029-2-5 / 05.2003

 

Cserélje ki a futókerekek 
műanyaggyűrűit.  

A futókerekek a fűrészlapok védelme 
érdekében egy műanyaggyűrűvel vannak 
áthúzva. 
A műanyaggyűrűk kopóalkatrészek, és 
szükség esetén ki kell cserélni őket.  
Emiatt rendszeresen vizsgálja meg a 
műanyaggyűrűket. Ha "homorú" lekopásokat 
lehet látni rajtuk, cserélje ki az adott gyűrűt (20. 
ábra). 20). 

1. Az elkopott műanyaggyűrűt (21. ábra)  vágja 

át egy éles, felhevített pengével. 

2. Az új műanyaggyűrűt kb. 10 percen át 

melegítse fel forró (de nem forrásban lévő) 

vízzel.   


