
Disk ve destek pedi üzerindeki uygunluğun beyanı: EN 13743  

Kullanım kısıtlaması:                Destek pedi ile kullanın  

Azami dönüş frekansı, bir dakikada gerçekleşen dönüş miktarı olarak gösterilir [rpm]  

Azami çalışma hızı, saniyede metre cinsinden gösterilir [m/s]  

Üreticinin, tedarikçinin, ithalatçının veya Kayıtlı ticari markanın adı  

Güvenlik Simgeleri (KKD)                                                                   (isteğe bağlı)  

Boyutlar milimetre cinsinden gösterilir [mm]  

Spesifikasyon İşareti (isteğe bağlı)  

Disk, ambalaj ve destek pedi üzerindeki EN 13743 standardı*  

gereği yapılan işaretlemelerin açıklaması 

 * EN 13743 işareti, üreticinin son kullanıcıdaki riskleri azaltmak amacı ile fiber diskler 
için Avrupa güvenlik standardının temel güvenlik gereksinimlerini uyguladığını 
göstermektedir.  

AÇILI TAŞLAYICILARDA KULLANILAN  
FİBER DİSKLER İÇİN  

GÜVENLİK ÖNERİLERİ  

BU BROŞÜRDE GEÇEN TAVSİYELER TAŞLAMA DİSKLERİNIN KULLANIMI İÇİNDİR 

Bu broşürün içerdiği tavsiyeler kendi kişisel güvenlikleri ile ilgilenen tüm 
aşındırıcı ürün kullanıcıları ve üreticileri tarafından dikkate alınmalıdır 

GÜVENLİĞİN GENEL PRENSİPLERİ 

Aşındırıcı ürünlerin uygunsuz kullanımı çok tehlikeli olabilir. Bu broşür açılı 

taşlayıcılarda kullanılan kaplanmış aşındırıcılı fiber diskleri kapsar. 

Taşlama için kullanılan diskler (Örnekler) Taşlama için tavsiye edilen muhafazalar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fiber Diskler 

destek pedi ile birlikte kullanılır 

 

180 & 230 mm  
Dış çapına sahip ürünler için  

Dış Çapı 180 mm                                     

‘den küçük ürünler için  

ÖNEMLİ BİLDİRİM 

Bu broşürün içerdiği bilgilerin doğru 

ve güncel olmasını sağlamak için her 

türlü çaba gösterilmiştir. Bununla 

birlikte, herhangi bir hata veya ihmal-

den doğacak olan sorumluluğu kabul 

etmemekteyiz, dolayısıyla ortaya 

çıkacak herhangi bir kayıp veya hasar 

içinde sorumluluk kabul etme-

mekteyiz . 
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Daha fazla bilgi için: 

www.abrasivessafety.com 

Düz  

Çevresi  
Şekilli  

Slotlu  

Makinenin kullanma 

talimatlarını okuyunuz  



 YAP YAPMA 

7 

Muhafazanın iyi sıkıldığından emin olun   Asla muhafazayı çıkarmayın  

8 

İş parçasının güvenli olduğundan emin olun   Asla iyi sabitlenmemiş iş parçasını taşlamayın  

9 

Koruyucu ekipmanları kullanın  Asla koruyucu ekipmanlar olmadan taşlama yapmayın   

10 

Sadece taşlama için kullanın – 10 derecelik açı ile Kesme için kullanmayın 

11 

Aşırı güç uygulamadan köşelerden çalışın Asla disk üzerine güç uygulamayın  

 YAP YAPMA 

1 

Disk üzerinde yada ambalajında EN 13743  
işareti olduğundan emin olun 

Üzerinde yada ambalajında EN 13743 işareti olmayan bir 
diski kullanmayın 

2 

Her zaman güvenlik talimatlarını okuyun  Güvenlik talimatlarını okumadan bir kenara atmayın  

3 

Hasar veya olağandışı izlere karşı diski inceleyiniz Hasarlı bir diski asla kullanmayın  

4 

Makinenin ve destek pedinin üzerindeki çalışma hızının 
disk üzerinde yazan hızdan büyük olmadığını kontrol edin 

Eğer ürün üzerinde belirtilen çalışma hızı makine  
hızından düşükse yada eğer çalışma hızı belirtilmemişse 

diski kullanmayın  

5 

Her zaman destek pedi ile kullanın  Destek pedi olmadan kullanmayın  

6  

Özel montaj somununu doğru şekilde monte edin Özel montaj somununu yanlış şekilde monte etmeyin   


