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Figyelmeztetés 
 

 A Punch-5000 lyukasztógép használatbavétele előtt olvassa el a használati utasítást. 

 Ez a kezelési utasítás fontos információkat tartalmaz a Punch-5000 készülékről, 

melyek figyelmen kívül hagyása a kezelő vagy a gép sérülését okozhatja. 

 Ez a kézikönyv a gép tartozéka, mindig tartsa a gép közelében. 

 Ez a kézikönyv általános irányelveket tartalmaz, nem a választ minden, a gép 

üzemeltetésével kapcsolatos kérdésre. 

 A James Burn International fenntartja a változtatás jogát a gépen. 

 

Biztonsági előírások 
 

Olvassa el az alábbi információkat mielőtt üzemelteti a gépet. 

 Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe. 

 Viseljen biztonságos ruházatot a gép használata során, és a haj is legyen hátra 

kötve. 

 Ne üzemeltesse a gépet burkolat nélkül. Ha a fedél nincs a helyén a gép nem 

működik. 

 Készüljön fel a veszélyre, tartson elsősegély csomagot és tűzoltó készüléket a gép 

közelében. 

 Győződjön meg róla, hogy munkatársai ismerik a gép használatát és elolvasták ezt a 

kézikönyvet. 

 Győződjön meg róla, hogy a gép megfelelő, üzembiztos állapotban van-e. 

 Az engedély nélküli módosítások befolyásolhatják a készülék üzembiztonságát. 

 Ne távolítsa el a biztonsági címkéket a lyukasztó gépről. 

 Tartsa az összes biztonsági címkék tiszta és jó állapotban. 

 Pótolja ki az összes biztonsági címkét ha hiányzik vagy sérült. 

 A készülék nehéz, megemeléséhez két embert vagy emelő szerkezet alkalmazását 

javasoljuk. Ellenőrizze a maximális névleges kapacitását emelőszerkezetnek 

használat előtt. 

 

Elektromos üzembe helyezés 
 

 A Punch-5000 elektromos berendezés, hagyjon elegendő helyet a gép mögött a 

megfelelő szellőzés érdekében. 
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 Hagyjon legalább 60 cm helyet a gép jobb oldalán, hogy a lyukasztó szerszámot ki 

tudja venni a készülékből. 

 Hagyjon legalább elegendő helyet a gép bal oldalán, a megmunkálandó ívek 

elhelyezéséhez. 

 Győződjön meg, hogy a hálózat megfelel-e a gép paramétereinek. (16 Amp. földelt 

csatlakozó C15-100 szabvány) 

Emelés előtt 
 

 A Punch-5000 elektromos berendezés, emelés előtt kapcsolja ki és húzza ki az 

elektromos csatlakozót az aljzatból. 

 A készülék súlya 83 Kg: két ember szükséges az emeléséhez, kezeljék óvatosan. 

 A két oldalon legyen kiegyensúlyozott a terhelés 
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Általános bemutatás 
 

 A Punch 5000 elektromos gép, amely 2,5 mm-es papírköteg átlyukasztására 

alkalmas, (pl. 25 ív. 80g/m2 ív) maximum 500 mm szélességben. 

 A Punch 5000 használható önmagában asztali gépként vagy állványon Mindkét 

esetben a gép lábpedállal indítható. 

 Figyelem! Az áttetsző fedőívek lyukasztása a gép meghibásodását okozhatja, az 

ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 A Punch 5000 gépet felszerelheti fém ikerspirál, műanyag spirál, ill. acélspirál 

kötéshez alkalmas lyukasztóegységgel is. 

 Az asztalra szerelv található a hulladék tároló fiók (A). Egy érzékelő található a 

közepén, amely telítettség esetén leállítja a gépet. Addig nem tudja elindítani a gépet, 

amíg a fiók tele van. 
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A Punch-5000 részei 

 

A. Hulladéktároló fiók 

B. Választógomb 

C. Asztal 

D. Oldalilleszték 

E. Fogantyú 

F. Recés fejű csavar 

G. Lyukasztótüske eltávolító 

1. Szerszámcsere 

2. Ciklus 

3. Kioldó 
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Üzembe helyezés 
 

 Csatlakoztassa a gépet a hálózatra. 

 Kapcsolja be a gép hátulján található billenőkapcsolót. 

 A lyukasztás a lábpedállal indítható. 

 Akkor működik helyesen a gép, ha a lyukasztási ciklust a lábpedállal elindítja, nincs 

kettős lyukasztás 

 Ha a pedál lenyomásakor nem indul el a gép, ellenőrizze, hogy van-e szerszám a 

gépben, a gép a hálózatra van-e csatlakoztatva, a gép hátul be van-e kapcsolva, ki 

van-e ürítve a fiók, a biztosítékokat is ellenőrizze. 

A lyukasztószerszám beszerelése / cseréje 
A lyukasztószerszám a gép jobb oldalán lévő nyíláson át szerelhető be a gépbe. 

1. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (B) Függőleges helyzetbe a címke 

irányába fordítva (1) 

2. Vezesse be a lyukasztószerszámot ütközésig a gép jobb oldalán lévő nyíláson át a 

gépbe úgy, hogy az a vezetősínre illeszkedjen és próbálja vízszintesen tartani.. 

3. Ellenőrizze, hogy a szerszám megfelelően van-e behelyezve, Állítsa a lyukasztó 

szerszámrögzítő kapcsolót (B) vízszintes helyzetbe a szerszám rögzítéséhez. 

4. Nyomja le a pedált, hogy a lyukasztószerszám a legmagasabb pozíciójába kerüljön. 

Figyelem! Mindig helyezze a szerszámot megfelelő pozícióba, hogy az ne sérülhessen meg. 

Mielőtt a szerszámot a gépbe illesztené, győződjön meg arról, hogy az ív szélein túlnyúló 

lyukasztótüskéket eltávolította. 

 

A lyukasztószerszám kiszerelése 
1. Állítsa a lyukasztó szerszámrögzítő kapcsolót (B) Függőleges helyzetbe a címke 

irányába fordítva. 

2. Nyomja le a pedált, hogy a lyukasztószerszám zárt állapotba kerüljön. 

3. Húzza ki a lyukasztószerszámot a gépből, próbálja megtartani vízszintesen a 

szerszámot. 

Figyelem! Mindig helyezze a szerszámot megfelelő pozícióba, hogy az ne sérülhessen meg. 

Mielőtt a szerszámot a gépbe illesztené, győződjön meg arról, hogy az ív szélein túlnyúló 

lyukasztótüskéket eltávolította. 
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A lyukasztótüskék eltávolítása és aktiválása 
1. Oldja le a lyukasztó szerszám felső elemét a három recés fejű csavar kicsavarásával és 

eltávolításával. (F) 

2. Távolítsa el azokat a lyukasztótüskéket, melyekre nincs szükség, ill. helyezze be azokat, 

ha szükséges. Minden tüske egyforma hosszú, ezért nem fontos azokat ugyanabba a 

pozícióba helyezni. A tüskék kiszereléséhez használja a lyukasztótüske eltávolítót  (G), 

mely a gép oldalába illesztve a szerszám fogantyú-lemez mögött található.  

3. Az eltávolított tüskék a szerszámtest az éppen használaton kívüli lyukasztótüskék 

tárolásának céljára szolgáló furataiba helyezhetőek. 

4. Azt, hogy szabványos formátumok esetén melyik tüskét kell eltávolítani, az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

5. Rakja vissza a lyukasztó szerszám felső elemét és rögzítse a három recés fejű csavar 

becsavarásával. 

 

A következő táblázat segíti a pontos méretek beállítását 

 

Előkészület a lyukasztáshoz 
Fontos! Mindig a szerszám közepén lyukasszon az aszimmetrikus terhelésből adódó 

fokozott elhasználódás megelőzése céljából. 

A lyukasztandó dokumentum középre igazítása 

 Tegye középre a lyukasztandó anyagot. 

 Helyezzen néhány lyukasztandó ívet próbaképpen az asztalra (C) és állítsa be az 

oldalillesztéket (D). 

 Állítsa az ívet a középre úgy, hogy a lyukasztótüskék az ív széleitől azonos 

távolságra legyenek. 

 Állítsa az oldal illesztéket (D) az ív széléhez és rögzítse azt, majd az  (E) fogantyú 

meghúzásával érintse a laphoz, és húzza meg újra a fogantyút. 

 Indítsa a gépet a pedál segítségével. 

 Vegye ki a kész ívet és ellenőrzésképpen hajtsa félbe. 

 Szükség esetén pontosítsa a beállítást. 

 

Lyukasztás 
Fontos! Az egyszerre lyukasztandó ívköteg vastagsága nem haladhatja meg a 2,5 mm-t. Ne 

próbáljon több vagy a szokásosnál keményebb anyagból készült ívet lyukasztani, mert az 

hátrányosan befolyásolja a lyukasztás minőségét és a szerszám beszorulását v. sérülését 

okozhatja. 
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Az ívek beszorulásának megszüntetése. 
Ha használat során az ívek a gépen elakadtak, járjon el az alábbiak szerint: 

1. Helyezze a kapcsolót (B) a (3) kioldó pozícióba 

2. Nyomja le a pedált addig, és a fordított forgatás kiszabadítja a tüskéket az anyagból, és 

visszatérnek a legfelső pozícióba. 

3. Távolítsa el a beszorult íveket. 

4. Állítsa vissza a kapcsolót(B) a (2) leállás előtti pozícióba. 

 

  

FIGYELEM! Ha a motor lekapcsol túlterhelés miatt, akkor kapcsolja ki és 30 másodperc 

múlva kapcsolja vissza. Ezt addig ismételje meg, míg a lyukasztó szerszám vissza nem tér a 

magas pozícióba. 

Ne ismételje ezt a műveletet 5-nél többször inkább hívja a szervizt. 

Ha a gép mechanikai hiba miatt áll le akkor is hívja a szervizt. 

 

A hulladékgyűjtő fiók ürítése 
Figyelem! A hulladékgyűjtő fiókot rendszeresen üríteni kell a gép sérülésének és leállásának 

megakadályozása érdekében. 
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