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Subsemnatul fabricant: 

 

SAINT - GOBAIN ABRASIVES S.A. 

190, BD J.F. KENNEDY 

L- 4930 BASCHARAGE 

 

Declară că aceste produse: 

Fierăstraie de ceramică (cod):  TR 202 230V (70184601106) 

TR 202 115V (70184601107) 

TR 202 230V UK (70184601108)  

Sunt în conformitate cu următoarele Directive: 

● "MAȘINI" 2006/42/CE  

● "TENSIUNE SCĂZUTĂ" 2014/35/UE 

● "COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ" 2014/30/UE  

● "ZGOMOT" 2000/14/CE 

și standarde europene: 

● EN 12418 – Mașini pentru zidărie și tăierea pietrei – Siguranță 

 

Valabil pentru numere de serii începând cu: 

1601xxxxxxx 

Locul de depozitare a documentelor tehnice: 

Saint-Gobain Abrasives 190, Bd. J. F.  Kennedy 4930 BASCHARAGE, LUXEMBOURG 

 

Această declarație de conformitate își pierde validitatea în cazul în care produsul este convertit 

sau modificat fără acordul producătorului. 

 

Bascharage, Luxembourg, 04.01.2016 

 

Olivier Plenert, director executiv. 

 

  

Declarație de conformitate 
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1 INSTRUCȚINI ELEMENTARE DE SIGURANȚĂ 

TR 202 este proiectată exclusiv pentru tăierea plăcilor ceramice cu discuri diamantate NORTON, 

în principiu, pe șantier. 

Utilizarea în alte scopuri decât cele indicate în instrucțiunile fabricantului contravin reglementărilor. 

Fabricantul nu va fi tras la răspundere pentru eventuale daune. Orice risc va fi suportat în 

întregime de către utilizator. Respectarea instrucțiunilor de utilizare și a inspecțiilor și cerințelor de 

service se va realiza de asemenea în conformitate cu reglementările. 

1.1 Simboluri 

Avertismentele și informațiile importante sunt indicate pe mașină prin simboluri. Următoarele 

simboluri sunt utilizate pe mașină: 

 

 

 

 

 

 

Citiți instrucțiunile operatorului  Purtați protecție pentru urechi 

   

 

 

 

Purtați protecție pentru mâini  Purtați protecție pentru ochi 

   

 

 

 

 

 

 

Direcția de rotație a discului  Pericol: risc de tăiere 
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1.2 Plăcuța de pe mașină 

 

Pe plăcuța de pe mașină găsiți informații importante: 

 

 

                  

 
 

 

                  

1.3 Instrucțiuni de siguranță pentru etape specifice de operare  

 

Înainte de începerea lucrului 

● Înainte de începerea lucrului, familiarizați-vă cu mediul de lucru, la locul utilizării. Mediul de 

lucru include: obstacole pe traseul de lucru și de manevre, fermitatea suprafeței, protecția 

necesară cu privire la străzi publice, și disponibilitatea de ajutor în cazul accidentelor. 

● Așezați mașina pe o suprafață de bază dreaptă, fermă și stabilă! 

● Verificați regulat montarea corectă a discului. 

● Înlăturați imediat discurile foarte uzate sau deteriorate, întrucât pun în pericol operatorul, în 

timpul rotației. 

● Materialul de tăiat trebuie fixat în siguranță pe masa de tăiere, pentru a evita mișcări 

neașteptate în timpul tăierii. 

● Tăiați întotdeauna cu protecția instalată. 

● Montați întotdeauna discuri diamantate NORTON cu margine continuă! Utilizarea altor unelte 

pot dăuna mașinii! 

● Citiți cu atenție specificațiile în vederea alegerii corecte a uneltei pentru aplicația voastră. 

● Se atrage atenția asupra utilizării ochelarilor de protecție BS2092 în conformitate cu procesele 

nr. 8 specificate din Reglementările de protecție a ochilor 1974, articolul 2(2) partea 1. De 

asemenea, utilizați și celelalte echipamente de protecție conform simbolurilor, precum și o 

mască de praf, în cazul tăierii pe uscat. 

 

  

Diametru maxim disc Greutate Codul mașinii Anul de producție 
Modelul 

mașinii Diametru 

cilindru 

Număr serie Tipul mașinii Standard siguranță Putere  Viteza discului 
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Mașină cu curent electric 

● Opriți TR 202 întotdeauna și decuplați-o de la sursa de alimentare electrică înainte de orice 

operațiune efectuată asupra ei. 

● Toate conexiunile electrice trebuie să fie efectuate în siguranță pentru a elimina contactul 

firelor sub tensiune cu spray-uri cu apă sau umiditate. 

● Când TR 202 se folosește cu apă este IMPERATIVĂ pământarea corespunzătoare a mașinii. 

În caz de îndoială, permiteți unui electrician certificat să facă verificări. 

● Apăsați butonul roșu (0) pentru a opri mașina, în caz de urgență.  

● În cazul în care TR 202 se defectează sau se oprește fără vreun motiv evident, opriți sursa 

principală de electricitate. Numai electricienii calificați au voie să investigheze problema și să 

remedieze defectul. 
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2 DESCRIEREA MAȘINII  

Orice modificare asupra caracteristicilor originale ale mașinii pot fi efectuate numai de către Saint-

Gobain Abrasives, care va confirma că mașina este încă în conformitate cu reglementările de 

siguranță. 

2.1 Descriere succintă 

 

TR 202 este proiectată pentru durabilitate și performanță ridicată în tăierea umedă pe șantier, pe o 

gamă largă de plăci ceramice. 

Ca și celelalte produse NORTON CLIPPER, operatorul va observa imediat atenția acordată 

detaliilor și a calității materialelor utilizate în construirea mașinii. Mașina și componentele sale sunt 

asamblate la standarde înalte, asigurând o durată de viață lungă și întreținere minimă. 

2.2 Scopul utilizării 

 

Mașina este proiectată pentru tăierea umedă a unei game largi de materiale de construcție sau 

plăci ceramice. Nu este proiectată pentru tăierea lemnului, metalelor sau a altor materiale. 

2.3 Schița 

 

 
 

  

2 

5 

1 

3 4 
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Cadrul (1) 

Cadrul este din aluminiu și oțel pentru a asigura durabilitatea și robustețea. Suportul pliabil din 4 

picioare asigură stabilitate în timpul tăierii.  

 

Capul de tăiere (2) 

Consolă din aluminiu ghidată cu precizie. Această consolă susține motorul electric, ghidajele și 

protecția de disc. Capul poate fi înclinat pentru a tăia în unghiuri de la 0 la 45 º.  

 

Protecția discului (3) 

Ansamblul protecție de disc cu o capacitate de discuri de 200 mm diametru este complet închis, 

dar capacul exterior poate fi demontat pentru a accesa discul. Oferă maximă protecție și vizibilitate 

crescută a piesei de lucru. Strângerea flanșei de fixare este efectuată printr-un șurub cu cap 

hexagonal (filet pe partea stângă). 

 

Răcirea cu apă (4) 

Sistemul de răcire este alcătuit din: 

● Pompă mecanică submersibilă. 

● Tub aspirare plastic, care transportă apa din rezervor la capul de tăiere. 

● Rezervor mare de plastic detașabil, localizat sub masa de tăiere pentru a reduce pierderile de 

apă. 

● O duză de pulverizare a apei localizată pe carcasa discului pentru o bună distribuție a apei pe 

disc. 

 

Motorul electric (5) 

Motor de 900W monofazic. Comutatorul cu buton roșu și buton verde este utilizat pentru a porni și 

opri motorul. Butonul roșu este de asemenea utilizat pentru opriri de urgență ale motorului. 
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2.4 Informații tehnice 

Puterea motorului 900W 

Tensiune de alimentare 230V 

Protecția motorului IP54 

Diametru maxim disc 200 mm 

Alezaj 25,4 mm 

Viteza de rotație a discului 2950 min-1  

Dimensiunea materială maximă 600x600x200 mm 

Greutate maximă a materialului pe 

masă 
15 kg 

Tăiere maximă cu material la 

0° 

45° 

 

20 mm 

20 mm 

Lungime tăiere 650 mm 

Diametru flanșă 70 mm 

Nivel presiune sunet 72 dB (A) (ISO EN 11201) 

Nivel energie sunet 80 dB (A) (ISO EN 3744) 

Dimensiuni mașină (L x l x Î) 930x470x1200 mm 

Greutăți :  

Greutate mașină 35 kg 

De utilizat(cu apă) 45 kg 
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2.5 Declarație despre emisia de vibrații 

 

Valoarea declarată a emisiilor de vibrații conform EN 12096. 

 

Model/Cod 

mașină 

Valoarea măsurată a 

emisiilor de vibrații în m/s2 

Incertitudinea K 

m/s2 

Model/Cod unealtă 

utilizată 

TR202: 

70184601106 

70184601107 

70184601108 

<2,5 0,5 Clipper Super Gres XT 

 

● Valoarea vibrației este mai mică și nu depășește 2,5 m /s². 

● Valori determinate folosind procedura descrisă în standardul EN 12418. 

 

● Măsurătorile sunt efectuate pe mașini noi. Valorile reale pot să difere în funcție de condițiile 

locului de muncă, în termeni de: 

➢ Materialele de lucru 

➢ Uzura mașinii 

➢ Lipsa de întreținere 

➢ Unealta inadecvată pentru aplicație 

➢ Unealtă în condiție proastă 

➢ Operator necalificat 

➢ Etc… 

 

 

● Timpul expunerii la vibrații este bazat pe performanța muncii (legată de adecvarea 

mașină/unealtă/material de lucru/operator)  

 

La evaluarea riscurilor cauzate de vibrațiile mână-braț, trebuie să luați în considerare utilizarea 

efectivă la puterea evaluată pe timpul unei zile de lucru; veți observa destul de frecvent că 

utilizarea efectivă reprezintă aproximativ 50% din durata completă de lucru. Trebuie să luați în 

considerare, desigur, pauze, alimentarea cu apă, pregătirea lucrului, timpul necesar mutării 

mașinii, montarea discului… 
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2.6 Declarație privind emisia de zgomot 

Valoarea declarată a emisiilor conform EN ISO 11201 și NF EN ISO 3744. 

 

Model/Cod 

mașină 

Nivel presiune 

sunt LPeq 

EN ISO 11201 

Incertitudine K 

(nivel sunet 

presiune LPeq 

EN ISO 11201) 

Nivel putere sunet  

 LWeq 

NF EN ISO 3744 

Incertitudine K 

(Nivel putere sunet 

 LWeq 

NF EN ISO 3744) 

TR202: 

70184601106 

70184601107 

70184601108 

79 dB(A) 2,5 dB(A) 71 dB(A) 4 dB(A) 

 

● Valori determinate folosind procedura descrisă în standardul EN 12418. 

 

● Măsurătorile sunt efectuate pe mașini noi. Valorile reale pot să difere în funcție de condițiile 

locului de muncă, în funcție de: 

➢ Materialele de lucru 

➢ Uzura mașinii 

➢ Lipsa de întreținere 

➢ Unealta inadecvată pentru aplicație 

➢ Unealtă în condiție proastă 

➢ Operator necalificat 

➢ Etc… 

 

● Valorile măsurate se referă la un operator în utilizare normală, descris în poziție manuală. 
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3 ASAMBLAREA ȘI COMANDA 

TR 202 este livrat complet echipat. Este gata de operare după asamblarea discului diamantat și 

racordarea la sursa de curent electric potrivită. 

3.1 Asamblarea picioarelor 

● Ridicați o parte a mașinii și deschideți picioarele fără roți. Ridicați cealaltă parte a mașinii și 

deschideți picioarele fără roți.  

 
● Blocați brațul cu cuiul pentru a preveni plierea picioarelor. 

 

3.2 Asamblarea mânerelor  

● Pentru a prinde mașina cu ușurință, fixați cele două mânere laterale folosind șuruburile și 

piulițele. 

 

3.3 Capul de tăiere 

● Fixați mânerul capului de tăiere folosind cele două șuruburi. 

 
 

● Pentru a putea folosi mașina, trebuie să eliberați capul de tăiere. Pentru aceasta, destrângeți 
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șurubul cu mâner care fixează capul în timpul transportului. 

 

3.4 Asamblarea sistemului de răcire 

● Fixați cablul care conține țeava de apă de-a lungul șinei capului de tăiere. 

 
 

● Montați pompa în vas și dopul de drenaj. 

 

3.5 Roțile de transport 

● Pentru a muta cu ușurință mașina, asamblați roțile la baza picioarelor pe partea opusă 

mânerelor, folosind piulițele fluture. 

 
  



VERS. 2016.04.29TR 202_MAN_RO 

14 

 

3.6 Asamblarea uneltei 

Pot fi folosite numai discuri cu diametrul de 230 mm pe TR202. 

Toate unelte folosite trebuie selectate în funcție de viteza maximă de tăiere permisă, raportată la 

viteza maximă de rotație permisă a mașinii. Înainte de montarea unui disc nou în mașină, opriți 

mașina și deconectați-o de la curent. 

 

Pentru a monta un disc nou, urmați acești pași:  

● Deșurubați cele trei șuruburi de pe capacul exterior al protecție de disc folosind șurubelnița 

Philips din pachetul mașinii, și înlăturați-l. 

 
● Destrângeți piulița hexagonală (filet pe stânga) de pe axul discului folosind cheia de 18 mm din 

pachet, care susține flanșa exterioară înlăturabilă. 

 
● Înlăturați flanșa exterioară. 

● Curățați flanșele și axul discului și inspectați. 

● Montați discul pe ax asigurându-vă că direcția de rotație este corectă (săgeata pe disc). O 

direcție de rotație greșită va duce la uzura prematură a discului.  

● ATENȚIE: Cilindrul discului trebuie să corespundă exact axului. Un cilindru crăpat sau 

deteriorat este periculos pentru operator și mașină. 

● Refixați flanșa exterioară. 

● Strângeți piulița șurubului hexagonal cu o cheie de 18 mm. 

● Refixați capacul exterior și strângeți șuruburile. 

ATENȚIE: Cilindrul discului trebuie să corespundă exact axului. Un cilindru crăpat sau deteriorat 

este periculos pentru operator și mașină. 
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3.7 Conexiunile electrice 

Verificați ca: 

● Voltajul/faza sursei de alimentare să corespundă informațiilor indicate pe placa motorului. 

● Sursa de curent să aibă împământare, conform regulilor de siguranță. 

● Cablurile de conectare să aibă minim 2,5 mm2 în secțiune. 

3.8 Asamblarea ghidajului 

 

Pentru tăierea în unghi 

 

● Fixați ghidajul de tăiere pe pătrat. 

● Înșurubați pătratul pe ghidaj. Nu strângeți la 

maxim șuruburile. 

● Introduceți unitatea în canelură pe partea de 

împingere.  

● Poziționați în funcție de grosimea de tăiere 

dorită și blocați șuruburile. 

 

Pentru tăierea laterală 

 
 

● Plasați ghidajul pe masă 

● Strângeți ușor cele două șuruburi cu mâner. 

● Împingeți ghidajul aproape de linia de tăiere 

dorită.  

● Strângeți puternic cele două șuruburi. 

 

3.9 Sistemul de răcire cu apă 

 

● Umpleți TR 202 cu apă curată până la 1 cm sub marginea superioară a rezervorului de apă. 

Pompa va porni deodată cu motorul. 

● Asigurați-vă că apa ajunge corespunzător la disc, întrucât apă insuficientă poate duce la 

defectarea prematură a discului diamantat. 

● Pompa de apă nu trebuie să funcționeze fără apă. Asigurați-vă întotdeauna că există suficientă 

apă în rezervor și reumpleți dacă e cazul.  

● În caz de îngheț, goliți rezervorul de apă. 
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3.10 Pornirea mașinii 

Conectați mașina la sursa de curent. Pentru a porni mașina, apăsați butonul verde de pe 

comutator. Pentru a opri mașina apăsați pe butonul roșu. Acesta este un buton de oprire de 

urgență de asemenea. 
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4 TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 

Vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos cu privire la transportul și depozitarea TR202 în manieră 

sigură. 

4.1 Securizarea în vederea transportului 

Înainte de a transporta mașina, înlăturați întotdeauna discul și goliți rezervorul de apă. Securizați 

capul de tăiere pe șină folosind șurubul. Pliați picioarele. 

 

 
 

4.2 Depozitarea mașinii 

Dacă mașina nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm luați următoarele măsuri: 

● Curățați complet mașina 

● Goliți sistemul de apă 

● Scoateți rezervorul de apă și curățați-l bine. 

Spațiul de depozitare trebuie să fie curat și la o temperatură constantă. 
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5 OPERAREA MAȘINII 

Veți găsi în capitolul de mai jos sfaturi cu privire la utilizarea mașinii în manieră sigură. 

5.1 Locul de muncă 

5.1.1 Plasarea mașinii 

● Înlăturați orice poate împiedica procedura de lucru! 

● Asigurați-vă că locul de muncă este suficient de iluminat! 

● Luați în considerare indicațiile fabricantului privind conectarea la rețeaua electrică! 

● Plasați cablurile electrice astfel încât tăierea lor să fie exclusă! 

● Asigurați-vă că aveți o vedere permanentă asupra locului de muncă, pentru  a putea interveni 

în proces oricând! 

● Nu permiteți accesul altor persoane, pentru a putea lucra în siguranță. 

5.1.2 Spațiu necesar operării și întreținerii 

Lăsați 2 m în fața mașinii și 1,5 m în jurul ei, pentru utilizare și întreținere. 

5.2 Tăierea 

Pentru a folosi corect TR 202, trebuie să stați cu fața la ea, cu o mână pe capul de tăiere și 

cealaltă pe materialul de tăiat pentru a-l menține pe opritorii de tăiere. Întotdeauna feriți mâinile din 

zona de tăiere.  

5.3 Sfaturi generale de tăiere 

 

● Numai materiale cu dimensiunea maximă de 600x6000x20 mm și o greutate maximă de 15 kg 

pot fi tăiate cu TR 202.  

● Înainte de începerea tăierii, asigurați-vă că uneltele sunt fixate ferm! 

● Selectați uneltele potrivite în funcție de recomandarea fabricantului, în funcție de materialul de 

lucru, de procedura de tăiere (uscată sau umedă) și de eficiența dorită. 

● Asigurați-vă că rezervorul de apă conține suficientă apă. 

● Utilizați numai NORTON CLIPPER. Utilizarea altor unelte pot provoca daune mașinii. 

● Nu forțați motorul. Mașina nu este proiectată pentru utilizare continuă. 
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6 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE 

Pentru a asigura calitatea pe termen lung în tăierea cu TR 202, vă rugăm urmați planul de 

întreținere de mai jos: 

 

  

 Î
n
a

in
te

 d
e
 l
u
c
ru

 

În
 t
im

p
u

l 
s
c
h
im

b
ă
ri

i 

u
n
e

lt
e

i 

L
a
 s

fâ
rș

it
u

l 
fi
e
c
ă
re

i 
z
ile

 

s
a
u
 m

a
i 
d

e
s
 d

a
c
ă
 e

 

n
e
v
o
ie

 

În
 t
im

p
u

l 
u

n
e

i 
e
ro

ri
 

 D
u
p
ă

 o
 d

e
fe

c
ți
u
n

e
 

Întreaga mașină Control vizual (aspect 
general, etanșeitate) 

     

Curăță      

Dispozitive de fixare a 
flanșelor și discului 

Curăță 
     

Ventilatoare de răcire ale 
motorului 

Curăță 
     

Rezervor de apă Curăță      

Carcasa motorului Curăță      

Șuruburi și piulițe accesibile Strânge      

Pompă de apă Curăță      

 

Întreținerea mașinii 

Întotdeauna efectuați întreținerea mașinii cu mașina decuplată de la sursa de curent electric.  

 

Lubrifierea 

TR 202 folosește rulmenți lubrifiați pe viață. Ca atare, nu este nevoie să lubrifiați mașina. 

 

Curățarea mașinii 

Mașina dumneavoastră va dura mai mult dacă o curățați bine după fiecare zi de lucru, în special 

pompa de apă, rezervorul de apă și flanșele discurilor. 
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7  ERORI: CAUZE ȘI REMEDII 

7.1 Proceduri de detectare a erorilor 

 

În eventualitatea oricăror erori, opriți mașina, decuplați de la curent electric. Orice muncă asupra 

sistemului electric sau sursei de curent a mașinii poate fi executată numai de electricieni calificați. 

7.2 Ghid de depanare 

 

Problemă Sursă posibilă Soluție 

Motorul nu funcționează Lipsă curent electric Verificați sursa de curent 
electric (siguranță, de exemplu) 

Secțiunea cablului prea mică Schimbați cablurile de 
conexiune 

Cablu conectare defect Schimbați cablul de conectare 

Întrerupător defect ATENȚIE: poate fi rezolvată 
numai de electrician calificat 

Motor defect Schimbați motorul sau 
contactați fabricantul motorului 

Motorul se oprește în timpul 
tăierii, dar poate fi repornit 
după o perioadă de timp 
(protecție de suprasolicitare) 

Viteza de tăiere prea mică Tăiați încet 

Discul uzat sau smălțuit Ascuțiți discul în piatră 
calcaroasă 

Disc defect Schimbați discul 

Specificație greșită a discului 
pentru aplicație 

Schimbați discul 

Lipsă apă pe disc Apă insuficientă în rezervor Reumpleți rezervorul de apă 

Sistemul de irigare este blocat Curățați sistemul de irigare 

Pompa de apă nu funcționează Schimbați pompa 
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7.3 Diagrama circuitului 
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7.4 Relații cu clienții 

La comanda pieselor de schimb, menționați: 

● Numărul de serie (7 cifre). 

● Codul piesei. 

● Numele exact. 

● Numărul de piese necesar. 

● Adresa de livrare. 

● Vă rugăm indicați exact metoda de transport dorită, cum ar fi „express” sau „par avion”. Fără 

instrucțiuni specifice, vom expedia piesele prin metoda cea mai potrivită pentru noi – dar care 

poate să nu fie cea mai rapidă. 

 

Instrucțiunile clare ne vor ajuta să evităm posibilele probleme sau livrări defectuoase. 

În caz de îndoială, vă rugăm trimiteți-ne piesa defectă. 

În caz de solicitare a garanției, piesa trebuie întotdeauna returnată pentru evaluare. 

Piesele de schimb pentru motor pot fi comandate de la fabricantul motorului sau prin dealeri, care 

este de multe ori mai rapid și mai ieftin. 

 

Această mașină este fabricată pentru Saint-Gobain Abrasives S.A. 

190, Bd J.F.Kennedy 

L- 4930 BASCHARAGE 

Grand-Duché de Luxembourg. 

Tel. : 00352-50 401-1 

Fax : 00352- 50 16 33 

www.construction.norton.eu  

e-mail:sales.nlx@saint-gobain.com 

 

Garanția și asistența tehnică pot fi solicitate de la distribuitorul dumneavoastră local, de la care 

puteți de asemenea comanda mașinile și piesele de schimb: 

 

http://www.construction.norton.eu/
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