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A francia EDMA cég a gipszkartonos munkát segítő sokféle hasznos eszközt, készüléket gyárt.  
Ezek közé tartozik ez az ED0658 kódjelű eszköz is, amellyel – elsősorban gipszkartonos munkáknál hasz-
nálatos – vékony lemez U profilok vághatók, darabolhatók. 
 

Jellemzői: 
 

A profil magassága legfeljebb 60 mm lehet, a vágókés egyik helyzetében 40-60 
mm széles, a megfordítható másik helyzetében 60-100 mm széles U alakú profilok-
hoz használható, legfeljebb 0,5 mm vastagságig. 
 

A vágandó U profil középre helyezése egyszerűen biztosított. 
Az ún. F530 profilok külön fészekben vághatók el, a nagy késtől függetlenül. 
 

A kés megfordításához szerszám nem szükséges. 
A vágás csendes, szikra és fémpor, forgács vagy egyéb szemét nem keletkezik. 
 

Tömege 14,6 kg. 
A csomagban lévő képes gyártói segédlet is segít a készülék használatát. 
 
 

A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE, HOGY A GÉP HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT A KEZELŐ 
AZ EZEN LEÍRÁSBAN FOGLALTAKAT MEGISMERJE, MEGÉRTSE ÉS BETARTSA! 

A kezelési utasítás helye: Eredeti a főnöknél, másolat a kezelőnél, a gép közelében. 
 

FIGYELEM! 
 

1. Ezzel az eszközzel csak 0,5 mm-es vagy vékonyabb lágyacél lemez vágható. 
2. Tilos az eszközön más anyagú, alakú munkadarabbal, kísérletezni! 
3. A munkaterület legyen rendezett, csak a feltétlenül szükséges tárgyak legyenek ott és úgy el-

helyezve, hogy a botlásveszély elkerülhető legyen! 
4. Az eszköz közelében illetéktelen személy, különösen gyermek nem tartózkodhat! 
5. Az eszközön és tartozékain semmilyen változtatás nem megengedett! 
6. A vágóeszköz használója ügyeljen a saját és a környezetben lévő személyek biztonságára! 
7. A munkahelyi előírások szerint a használó viseljen védősisakot! 

 

 
 
 
 

HASZNÁLAT 
 

A vágóeszközt összeszerelve, a vágókést a nagyobbik, 60-100 mm-es állásba 
rögzítve szállítják.  
Ha 60 mm-nél keskenyebb profilt kell vágnunk, a kést meg kell fordítani. 
A kés megfordítása: A kést két, szárnyas anyával ellátott kalapácsfejű csavar 
rögzíti.  
A vágókar közepes állásában vegyük ki a (kék nyilakkal jelölt) két rögzítőcsa-
vart, a kést felfelé húzva húzzuk ki a fészkéből és úgy csúsztassuk majd vissza, 
hogy a ráírt kívánt mérethatár legyen lefelé. 
Tegyük helyükre a rögzítőcsavarokat, ügyelve, hogy azoknak a fej alatti szögle-
tes része illeszkedjék a késben lévő négyszögletes nyílásba! 
Ehhez esetleg a vágókar legkedvezőbb helyzetét érdemes megkeresni. 
Húzzuk meg a szárnyas anyákat és készen is vagyunk a használatra. 
 
 

A gyártó és a forgalomba hozó semmilyen felelősséget nem vállal olyan sérülésekért és következ-
ményi károkért, melyeket a jelen kezelési utasításban leírt figyelmeztetések, tanácsok és utasítá-

sok be nem tartása idézett elő! 
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A profil betolása előtt a két kis fekete karral (piros nyilak) lazítsuk meg az oldaltámaszok rögzítését és 
húzzuk teljesen szét őket. 
 
Az eszközt helyezzük sík, teherbíró padlóra. A hosszú munkadarabokat érdemes kb. 9 cm magas alá-
tétre fektetni, így a merőleges vágás tökéletesen biztosítható  
 
A nyitott oldaltámaszok közé toljuk be kb. középre a vágandó profilt, a vágókés óvatos leeresztésével 
kissé rögzítsük, majd az oldaltámaszokat úgy állítsuk be, hogy a profil közöttük éppen csúsztatható le-
gyen, majd a fekete karok meghúzásával rögzítsük az oldaltámaszok helyzetét. 
Toljuk be a munkadarabot az előre megjelölt vágási helyig úgy, hogy a jelet a vágókés hegye éppen 
érintse.  
Ezután a vágókar teljes lenyomásával a vágást elvégezhetjük. A vágott felület nem sorjás. 
 
 
KARBANTARTÁS 
 

A készülék a tisztán és szárazon tartáson, az egymáson csúszó alkatrészek vékony beolajozásán kívül 
egyéb rendszeres karbantartást nem igényel. 
 
GARANCIA 
 
A kezelési és karbantartási utasítás betartásával használt ED0658 készülékre 6 hónapi műkö-
dési garanciát vállalunk, az átadás napjától számítva. A fenti idő alatt meghibásodott készü-
léket – telephelyünkre beszállítva, – térítésmentesen megjavítjuk.  
Vállalt garanciális kötelezettségünk megszűnik, ha a szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes 
használat bizonyítható. A törő-kopó alkatrészek anyagköltségét a garanciaidő alatt is meg 
kell téríteni. 
 

Gyártási év:   

Az átadás napja:  .. 
 
 
 
 
  

Garanciális és fizető javítás, tanácsadás, 
tartozékok megrendelése: 

 

HIDRA-MIX Kft. 
E-Mail: iroda@hidramix.eu 
Internet: www.hidramix.eu 
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MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 
 

 
A termék neve: Kézi lemezprofil vágó készülék 
      Gyártói név: PROFILCUT MEGA: Kódszám: 268655, Kódjel: ED2686 

 
Gyártó: EDMA S.A.S. 83700 St. Raphael/Franciaország 
 

 
A gyártó megfelelőségi nyilatkozata alapján, mint importáló, kijelentjük, hogy a fentiekben leírt 
berendezés 
 

m e g f e l e l 
 
 

a 2006/42 / EK gépi irányelv alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy az átadott készülék a honlapunkon és  az ebben a kezelési utasítás-
ban leírt specifikációnak megfelel. 
 
 
 
Budapest, 2022. február 14. 
 
 
 
 
 
 Lénárd Sándor  Mitterer Gyula 

minőségirányítási munkatárs        cégvezető 
 
 
 
 
 
 


