Montering på din bänkslipmaskin
Monteringssatsen BGM-100 kan monteras på bänkslipmaskiner som har slipskivor mellan
150 och 250 mm i diameter. Du kan montera slipmaskinen och BGM-100 på en special
plattform som du tillverkar av plywood eller trä. Du kan också montera maskinen och
BGM-100 direkt på din bänk.
Du kan montera BGM-100 på den vänstra eller på den högra sidan, välj det som p
 assar
bäst. På vissa slipmaskiner kan du behöva ta bort det standardanhåll som sitter på
maskinen. Du kan också montera BGM-100 på båda sidorna. Det ger dig en mer flexibel
slipstation.

Montering på vänster sida

Montering på höger sida

Montering
på båda
sidor

Montering på en Wolverine v-arm
Om du redan har en Wolverine v-arm monterad vid din bänkslip, kan du komplettera
med Tormeks OWC-1 Konverterare för att fästa Tormeks Bänkmonteringssats BGM‑100
direkt på v-armen.
Tormek OWC-1
Konverterare

Tormek OWC-1 Konverterare säljs separat, fråga din handlare efter mer information.
(Wolverine är en produkt som tillverkas av OneWay Manufacturing. Tormek är inte sammankopplat med
OneWay på något sätt. Varumärket Wolverine och OneWay ägs av deras respektive ägare.)
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Monteringssatsen innehåller
• Universalstöd med finjustering
• Bas för universalstödet
• Justerbart block 56–89 mm
• Gummifötter
• BGM-10 handbok
• Profiletiketter
• Skruv M6×12 med mutter och bricka
• Skruv M5×16 med mutter och bricka
• Skruv M6×40 med mutter och bricka

1 st
1 st
1 sats
4 st
1 st
1 sats
4 st
4 st
4 st

Tillverkning av plattformen
Använd 20 mm plywood eller homogent trä. Plattformens mått och blockets höjd beror på
din bänkslipmaskin, se bilden.

Mått
Maskinstorlek a
b
150 mm
200 mm 10 mm
200 mm

200 mm 35 mm

250 mm

250 mm 60 mm

Plattformens längd
Längden beror på slipmaskinen och om du
har en eller två monteringssatser. De rekommenderade längderna på den vänstra och
högra sidan är olika på grund av att slipjiggen SVD-186 är asymmetrisk.
Blockets höjd
Höjden beror på hur slipmaskinen är byggd.
Du justerar enklast blockets höjd så att inte
jiggar eller verktyg krockar med maskinens
skydd genom att använda inställningsdonet
TTS‑100. Om din maskin behöver högre
block än 89 mm ska blocket monteras på
en träklots.
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M5×16

M6×40

Skruva fast blocket
vid plattformen.

Skruva fast basen för universalstödet
på blocket med medföljande skruvar.

Montera slipmaskinen med skruvar som
passar i maskinens hål. Använd brickor
under skruvskallen och under muttern.
Montera gummifötterna under och du
får en stadig och vibrationsdämpande
plattform.
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M6×12

