
PALGIKOORIJA-TAHUMISKETAS 

 
KASUTUSOTSTARVE 
Alumiiniumisulamist, palgikoorija-tahumisketas 
on mõeldud palkide viimistlemiseks. 
MUUKS OTSTARBEKS PEALE PUIDU 
TÖÖTLEMISE ON KETTA KASUTAMINE 
KEELATUD! 
 
Sisaldab spetsiaalterasest valmistatud teritatavad 
terasid. Tahumisketas sobib nurklihvijale. Kasuta 
masinat, milles on kogu ketast kattev terakaitse. 
Soovitatav on kasutada ka ülemise käepidemega 
varustatud masinat. Nurklihvija võimsus peaks 
olema üle 1500W. 
 
TERADE PAIGALDUS JA REGULEERIMINE 
- Terad paigaldatakse välisääre suhtes nulli 

või pigem miinusele 
- Reguleeri alguses terad võimalikult alla, et 

need ei „hammustaks“ 
- Reguleeri tera kõrgus soovitud tahumismustri 

kohaselt 
- Terasid reguleerides on soovitatav kasutada 

nt nihikut või tera sügavuse šablooni 

- Hoolitse selle eest, et terad on alati teravad 
(nürid terad on ohurisk ja võivad tekitada 
seadme kahjustumist) 

- KÕIK TERAD PEAVAD KINDLASTI OLEMA 
SAMAL KÕRGUSEL! 

 
TAHUMISMUSTER 
Tahumismuster saavutatakse, kui masinat 
liigutatakse puidu suhtes 90 kraadise nurga all ja 
ketas puudutab puitu umbes 5-10 kraadise nurga 
all. Võid lasta ketta äärel toetuda vastu puitu. 
Masina kasutusasendit muutes võib mustrit muuta. 
Tahumise tulemust mõjutab ka puidu tihedus ning 
kuivus. (Mida tihedam ja kuivem puit, seda ilusam 
on töötluse tulemus). 
 
MÜÜK, TURUNDUS JA LISAINFO: 
HORTULUS OÜ 
PÄRNU MNT.368 
TALLINN 
WWW.HORTULUS.EE 
HORTULUS@HORTULUS.EE 

 
 

ÄRA UNUSTA LUGEDA KASUTUS- JA 
OHUTUSJUHISEID 
 
 REGULEERI TERASID ENNE KASUTUST 
 LAHUTA MASIN ALATI ELEKTRIVÕRGUST 

ENNE KETTA VÕI TERADE PAIGALDAMIST 
 KONTROLLI TERADE KINNITUSPOLTIDE 

PIISAVAT PINGULDUST ENNE IGAT 
KASUTUSKORDA 

 ÄRA LUKUSTA KÄIVITUSLÜLITIT, KUI 
KASUTAD MASINAT MANUAALSELT 

 ENNE MASINA SISSE LÜLITAMIST 
KONTROLLI, ET KETAS PÖÖRLEB 
TAKISTUSTETA 

 REGULEERI TERASID ENNE KASUTUST 
 
 Kasuta metsatöölise kaitsevarustust; 

kasutusotstarbe kohast näokaitset, kaitseprille 
või külgkaitsmetega varustatud prille. Vajadusel 
kasuta hingamiskaitset, kuulmiskaitseid, 
töökindaid ja tööpõlle, mis kaitseb väikeste 
kildudes eest. Ära kanna lehvivaid riideid või 
ehteid. Hoia juuksed, riided ja käed liikuvatest 
osadest eemal. Kaitseprillid peavad kaitsma 
igasugustest tööde käigus tekkivate lendavate 
kildude eest. Pikaajaline kokkupuude tugeva 
lärmiga võib kahjustada kuulmist. 

 Hoia kõrvalvaatajad tööalast turvalisel kaugusel. 
Kõik tööalal viibivad isikud peavad kandma 
isikukaitsevahendeid. 

 Töödeldava tüki või purunenud lisavarustuse 
killud võivad tekitada vigastusi koheselt 
väljaspool tööala. 

 Aseta juhe kindlasse kohta pöörlevast 
lisavarustusest eemale. Juhul kui kaotad 
masina üle kontrolli, võib juhe katkeda või 
rebeneda ja sinu käsi võib sattuda 
pöörlevasse lisavarustusse. 

 Ära kunagi aseta masinat maha, enne kui ketas 
on täielikult seiskunud. Pöörlev ketas võib 
puutuda pinda ja tõmmata masina sinu käest. 

 Ära lase masinal töötada sel ajal, kui kannad 
seda enda kõrval. Kogemata tekkiv ketta 
pöörlemine või rebida sinu riideid, mis tõmbab 
ketta vastu sinu keha. 

 Puhasta tööriista õhuavad regulaarselt. 
Mootori ventilaator imeb karbi sisse tolmu ja 
puidutolmu kogunemine seadmesse võib 
tekitada elektrilöögi ohu. 

 Ära kunagi aseta oma kätt pöörleva ketta 
lähedale. Tagasilöögist võib ketas joosta üle 
sinu käe. 

 Ära jäta masinat käima, kui lased ta käest. 
Kasuta masinat ainult siis, kui hoiad teda 
käes. 

 


