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Bruksanvisning 

Försäkran Om Överensstämmelse 

 

 

Tillverkare:  

Tubeck ProduktionsOptimering AB, Järntrådsvägen 4Q 43330 PARTILLE. 

 

Ovan nämnda tillverkare intygar att Tub-Master gradmaskin överensstämmer med 

EEC regelverk för maskiner enligt norm 89/392 och uppdateringar samt att även 

dess elmotor är utförd i enlighet med EEC standardregelverk 73/23 och 89/336, 

CENELEC HD400.1 (regler CEI 107/43-44-45 och uppdateringar), CISPR edition 14 

VDE 0875, EN 55-014 samt med regelverket standard EEC 76/889, alla gällande 

elektriska kraftverktyg. 

 

Ljudnivån för Tub-Master rörgradare överensstämmer med EEC regler 89/392 och 

uppdateringar ref 2.2. 

Maskinen är CE-märkt. 

 

Göteborg 

Tubeck ProduktionsOptimering AB 

Daniel Edlander VD 
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Bruksanvisning 

Allmän beskrivning 

Rörgradningsmaskin Tub-Master är en bänkmaskin be-
stående av elmotor med av/på och hastighetsomkopplare, 
kopplad till två vinkelväxlar i serie. 
 
• Vinkelväxlarnas utgående axlar har spindlar för in 

respektive utvändig gradning (1) och verktygsan-
slutning för MK3 eller borrchuck (2). Exempel på 
rördragningsverktyg (3). 

 
• Spindlarna har skydd av plexiglas (4) som låses 

med fästskruv (5). Notera att spindlarna ej har stöd-
lagring vilket ger en viss rörelse i sidled när verkty-
gen roterar. 

 
 
• På den ljuddämpande huven sitter varvtalsskyltar 

och maskinen är monterad på bottenplatta med 
justerbara maskinskor. 

 
          
             Detaljbild 
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Bruksanvisning 

Handhavande 
Placera Tub-Master rörgradningsmaskin på en stadig arbetsbänk. 
 
Justera vid behov bottenplattans maskinskor så att maskinen står stadigt. Om gradning av tyngre materi-
al skall göras rekommenderas att maskinen förankras. 
 
Ordna strömförsörjning till maskinen via en 3-fas 5-polig stickpropp eller till väggmonterad strömstäl-
lare. Kontrollera att maskinspindlarna (1 på detaljbild sidan 3) roterar motsols. 
 
VARNING: 
All elinstallation skall utföras av behörig elektriker. 
 
Montera önskade verktyg i maskinspindlarna.  
 
Vänster spindels varvtal är anpassat för invändig gradning och 
höger spindel för utvändig gradning vid bearbetning av ett och samma rörmaterial. 
 
Starta maskinen med pådraget. Välj utgående varvtal enligt varvtalsskyltarna genom att ställa pådragets 
vred i läge ”1” eller ”2”. Lämpligt varvtal är beroende av arbetsstyckets dimension och material. 
 
VARNING: 
Beröring av roterande verktyg eller spindlar innebär skaderisk! 
 
Maskinen stoppas genom att pådragets vred (2) ställes på ”0”. 
 
Vid verktygsbyte demonteras först plexiglasskyddet. 

Underhåll 
 
Maskinens växlar är vid leveransen fyllda med syntetisk olja. Något ytterligare underhåll behövs inte. 
 

Tekniska data 
 
Dimensioner:    L x B x H 700 x 400 x 375 mm 
 
Vikt:      49 kg 
 
Avstånd mellan spindlarna: 220 mm 
 
Motor:     0,95/ 0,75 kW, 380V 3-fas 50 Hz 
 
Varvtal:     Spindel 1: 95 resp. 190 rpm Spindel 2: 140 resp. 280 rpm 
 
Verktygsfäste:    Borrchuck alternativt enligt önskemål. 
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