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Käsilõikurite kasutusjuhend. 

Plaadilõikur, sobilik põletatud- ja põletamata keraamiliste plaatide, täismassplaatide, 

klinkerplaatide, terra-cotta ja õhukeste marmorplaatide lõikamiseks. 

TÕMMATAV lõikesuund: tõmmatava käepidemega kiireks lõikamiseks. 

Lõikuritel Sigma Art. 2B3-2D4-2G-3L-3B4-3C2-3D2-3D4-7F-6 

LÜKATAV lõikesuund: lükatava käepidemega kiireks lõikamiseks. 

Lõikuritel Sigma Art. 3L3M-3B4M-3C3M-3D3M-3D4M-3P3M-3E4M-3F4M 

LÜKATAV LÕIKESUUND-VAJUTATAV KÄEPIDE – KLICK KLOCK: vajutatav käepide 

paksude materjalide sügavamaks lõikamiseks. 

Lõikuritel Sigma Art. 3LK-3B4K-3C2K-3D2K-3D4K-3P2K3E4K 

LÕIKAMINE: 

Sooritage lõike-kriimustus üle terve plaadi 1 või enam korda. Tähelepanu pöörata 

järgmistele asjaoludele: 

1 – on väga oluline, et kõik korduvad kriimustused sooritatakse algusest lõpuni, iseäranis 

esimestel ja viimastel sentimeetritel. 

2 – plaati tuleb korduvate kriimustamiste vältel hoida liikumatult. Soovitame kasutada abilatti. 

 PLAADI MURDMINE: 

Käepideme tald asetada plaadile 1,5 cm plaadi äärest ning kiire vajutamisega sellele kuni 

plaadi murdumiseni. Mudelitel, millel puudub kõrguse reguleerimise võimalus, soovitame 

rakendada survet käepidemele ettevaatlikumalt, et vältida liiga järsku plaadi murdumist. 

Kitsaste plaadiribade lõikamiseks on soovitatav lõigata esmalt topeltlaiusega riba, mis 

seejärel poolitatakse (näiteks lõigata 3 cm laiune riba mis poolitatakse kaheks 1,5 cm 

laiuseks). Kui plaat ei murdu ühtlaselt, korrata kriimustamist mööda vana joont. 
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Plaatide lõikamine LÜKATAV lõikesuund: lükatava käepidemega kiireks lõikamiseks 

 

 

Plaadi lõikamine LÜKATAV lõikesuund-vajutatav käepide – KLICK KLOCK 

 

 

HOOLDUS: Terasest juhtlatt tuleb hoida puhtana. Liikuvaid osasid õlitada regulaarselt 

vedela määrdega. Lõikurile saadaval eraldi kuluosad: terad, tallad, rullikud, laagrid jne. Küsi 

lisainfot müüjalt. 

Järgi alati ohutust: 
 

Hoolda ja puhasta tööriist 
Hoia töökoht alati puhtana 
Ladusta tööriista kuivas ruumis 
Kasuta alati töökaitsevahendeid ! 

Sigma toodetele kehtib 2 aastane garantii. 

Garantii katab kõik tootedefektid, aga mitte transpordi- ja lähetuskulusid. Garantii ei hõlma 

defekte mis tulenevad mittesihipärasest kasutamisest, ülemäärasest koormusest, juhendi 

eiramisest ning normaalsest kulumisest. Remondi teostamine muu kui meie ametlike 

esindajate poolt tähendab garantii katkemist. Käesolev dokument tuleb lähetada koos 

ostudokumendi koopiaga. Igasugune tagastamine või ümbervahetus peab olema eelnevalt 

firmaga kooskõlastatud. 

 

 

 

  


