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Csempevágó 
6212 

Használati útmutató 
 

 
Köszönjük, hogy a CRAFT csempevágó megvásárlása mellett döntött. Kérjük a készülék 
használatának megkezdése előtt tanulmányozza át gondosan a kezelési útmutatót. 
Amennyiben nem gyakorlott csempevágó használó, célszerű a készülék használatát 
selejtes vagy törött csempedarabokon gyakorolni.  
Ez a készülék nem játékszer! Ne engedje, hogy gyermekek kezébe kerüljön! 
 
Általános Információk! 

1. A csempevágó cserélhető vágókerekekkel rendelkezik. 
2. A használat befejeztével, mindenképp olyan száraz és biztonságos helyen tárolja 

a csempevágót, ahol gyermekek nem férnek hozzá. 
3. A csempevágót kizárólag mázas csempék vágására és letörésére használja! 

Egyéb munkákra nem alkalmas! 
4. Ne vágjon csempét vele olyan helyeken, ahol az elektromos vezetékek (pl. 

hosszabbító vagy egyéb elektromos berendezés elektromos kábele) futnak a 
padlón. 

5. Sima és szilárd talapzaton használja a csempevágót. 
6. Figyelem! A vágás során éles peremek keletkezhetnek a vágás nyomán. Mindig 

fokozottan ügyeljen erre a csempevágó használata és a csempék felhasználása 
során! 

 
Csempék vágására és letörésére: 
Puha ceruzával jelölje meg a csempén a vágás helyét. Mellső oldalával fölfelé fektesse 
a csempét az ütközőhöz. A ceruzával megjelölt vonalnak pontosan a vágóél alá kell 
kerülnie.  
Tartsa szorosan a csempét, és a vágókerékkel többször (legalább négyszer) vágja végig 
a ceruzával megjelölt vonal mentén a csempét. Minden menetben erősebben nyomja 
a kart. 
 
Figyelem! A vágó mozgás a kar enyhe nyomással hátulról-előre húzásával történik meg. 
Amikor elérte a csempe végét, emelje meg a kart, azután tolja vissza. A törő-kengyelt 
egyidejűleg meg kell emelni. Ezt a műveletet a csempe vastagságától függően többször 
ismételje meg, hogy a csempe teljes szélességében megfelelően mély fugát kapjunk. 
Győződjön meg róla, hogy valóban létrejött-e a megfelelő fuga, és ha nem, ismételjük 
meg a vágási folyamatot. 
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Kétszer égetett fali csempék:  
Helyezzük a törő-kengyelt a csempe közepére úgy, hogy a kart fölfelé húzzuk. Ha a kart, 
és ezzel a törő-kengyelt most lenyomja, a csempe eltörik.  
 
Kétszer égetett járólapok / padlócsempék: 
Olykor előfordulhat, hogy ezeket a gyakran lényegesen keményebb csempéket nem 
sikerül a csempevágó törő kengyelével letörni. A vágási fuga kiképzését követően ezért 
szükségessé válhat, hogy a csempét kis kalapács segítségével törje el. A csempe alsó 
oldalát a vágási hézag teljes hosszában dolgozza meg. A törésvonal ezután 
végigterjedhet az egész csempén, és így végül a törésvonal mentén törik el a csempe. 
 
A készülék karbantartása:  
A csempevágó rendszeres használata esetén a vezető-síneket és a fúrót nem 
szükséges beolajozni. Amennyiben a csempevágót huzamosabb ideig nem használjuk, 
mindazonáltal célszerű beolajozni ezeket a részeket. 
 

A csempevágó részei:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Alátét 
2. Alaplap 
3. Vezetősín 
4. Síntartó 
5. Szán 
6. Vágókerék 
7. Kar 

8. Törőtalpak 
9. Törősín 
10. Vonalzó 
11. Sínmagasság állító  
12. Vonalzó szán 
13. Szögállító 
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Műszaki adatok 

- Öntött alumínium bázis és markolat 

- Precíz hossz- és szögbeállítási lehetőség 

- Maximum vágási hossz vonalzó vagy szögállító használata nélkül: 630 mm 

- Maximum vágási hossz vonalzó vagy szögállító használatával: 600 mm 

- Maximum diagonál vágási hossz: 427 x 441 mm 

- Maximális anyagvastagság: 20 mm 

- Cserélhető volfram-karbid Ø16 x 4 x 3mm vágókerék, cikkszáma 6226 

 

 

Figyelem! 

A megnevezésben is szereplő 630 mm megjelölés a teljes vágási hosszt jelöli, melyet a 
precíziós munkát megkönnyítő vonalzó eltávolításával, illetve a szögállító használata 
nélkül lehet elérni és kihasználni. A tényleges vágási élméret a gyakorlatban a vágási 
szög függvénye is, így az a megnevezésben szereplő maximális vágási hossztól akár el 
is térhet. 

 

 

 

 

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.  

Vonalzóval felszerelt állapot Vonalzó nélküli állapot 


