Jigg för saxar SVX-150
SAXAR

HÄCKSAXAR

STÅL FÖR ELEKTRISKA HANDHYVLAR
(Hårdmetall kan inte slipas.)

Placering av maskinen
Tips Bästa arbetsställning är att
sitta på en stol framför maskinen.
Slipriktning:
Mot eggen.

Konstruktion
Jiggen består av en stödplatta (1) och en fästplatta (2) med
dubbla låsplattor (3). Normalt används bara den högra låsplattan. För större saxar och häcksaxar används bägge
låsplattorna.
Fästplattan anpassas till saxens tjocklek med skruven (4).
Saxen spänns fast med ratten (5). Stödplattan har en glidyta så att fästplattan med saxen lätt kan röras medan den
pressas mot glidplattan.
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Inställning av eggvinkeln
Eggvinkeln ställs in genom att vrida och låsa glidplattan. Du kan antingen repetera den befintliga
eggvinkeln eller så kan du ge saxen en ny vinkel genom att använda vinkelmätaren WM-200.
En vanlig eggvinkel är 60°.

Montera stödplattan på
universalstödet. Lås universalstödet så lågt som möjligt
utan att plattan tar i slipskivan.

Om du repeterar den befintliga
eggvinkeln, kan du färga slipfasen
med en markeringspenna för att
se var slipningen kommer att ske.

Om du slipar en ny eggvinkel,
använd vinkelmätaren WM-200.
Låt fästplattan tangera visaren
mellan de två låsplattorna.

Montera saxen i slipjiggen

Lossa den högra låsskruven (5).

Se till att det andra skäret går
Anpassa fästplattan till
saxens tjocklek med skruven (4). fritt från slipskivans utsida och
spänn fast saxen genom att dra
Låt skäret sticka ut ca 3 mm.
åt låsskruven.

Slipning

Stöd fästplattan mot
stödplattan och tryck
saxen mot slipskivan.
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Rör jiggen fram och
tillbaka över skivan
och följ eggens form.

Slipa tills du har en råegg
längs hela eggen och tills
du har en jämn slipfas.

Demontera saxen genom att
lossa på den stora ratten.

Spänn fast den andra
saxskänkeln.

Slipa den andra saxskänkeln
som den första.

Längre saxar och häcksaxar

För längre saxar och häcksaxar används båda inspänningsplattorna.

Ingen bryning

Bryna inte saxskären efter slipningen! Slipfasen behöver inte
ha finare yta än den som slipningen ger. En grövre yta gör
faktiskt att saxen arbetar bättre eftersom materialet som ska
klippas (tyg eller papper) då inte glider så lätt i saxen. Ta bort
den lilla råegg, som blir efter slipningen, genom att dra saxen
genom ändträet på en träbit.

Stål för elektriska handhyvlar

Dessa slipas på samma sätt som saxar. Slipfasen och baksidan
ska dock brynas. Behåll stålet i jiggen vid bryningen och bryna
eggen och baksidan växelvis tills att råeggen försvinner.
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