
 1

TPG50060 
TPG50070 

 
KULMAHIOMAKONETELINE 

 
  
 
Tämä kulmahiomakoneteline sopii kulmahiomakoneisiin, joiden laikan halkaisija on 230 mm. Oh-
jainkulma on säädettävissä 0-90°. 
 
Asennusohjeet 
- Varmista ennen kulmahiomakoneen asentamista telineeseen, ettei laite ole kytkettynä verkkovir-

taan. 
- Aseta ruuvi (A) telineen (B) läpi kulmahiomakoneen sivukahvaan. 
- Säädä kulmahiomakone haluamaasi asentoon ruuveilla (C) ja (D) ja varmista että laikka on 90° 

kulmassa alustakiinnittimeen (G) nähden. Ruuvi (D) voidaan asentaa joko reikään (1) tai (2). 
- Kun kulmahiomakone on kohdistettu oikein, kiristä ruuvit (C) ja (D) tiukasti paikoilleen lukko-

muttereilla. Tarkista myös kahvan (E) riittävä kireys. 
- Varmista että laikka leikkaa jalustassa olevan uran kohdasta. Asentoa voidaan säätää ruuvilla 

(F). 
- Asenna lopuksi suojus (H) malliin TPG50060 tai (I) malliin TPG50070 taataksesi turvallisen 

työskentelyn. 
 
Turvallisuusohjeet 
- Käytä aina suojalaseja työs-

kennellessäsi. 
- Älä koske laikalla työstö-

kappaletta silloin kun laite 
ei ole käynnissä, sillä tämä 
saattaa vaurioittaa laikkaa. 

- Varmista aina ennen lait-
teen käyttöä että laikka on 
kiinnitetty kulmahiomako-
neeseen valmistajan ohjei-
den mukaisesti. 

- Runsaan ja jatkuvan käytön 
yhteydessä saranat tulee öl-
jytä tarvittaessa. 
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TPG50060 
TPG50070 

 
ANGLE GRINDER STAND 

 
  
 
This angle grinder stand is suitable for angle grinders with disc diameter of 230 mm. The guide an-
gle is adjustable between 0 and 90°. 
 
Assembly 
- Before placing the angle grinder to the stand, make sure the angle grinder is not connected to 

power supply. 
- Place the screw (A) through the stand (B) into the side handle of the angle grinder. 
- Adjust the angle grinder to desired position with the screws (C) and (D) and ensure the disc is at 

90° angle with the base clamp (G). The screw (D) can be fitted in either hole (1) or (2). 
- When the angle grinder is aligned correctly, tighten the screws (C) and (D) firmly with the lock 

nuts. Also ensure that the handle (E) is firmly attached. 
- Ensure the disc is cutting through the slot on the base. Adjustment can be made with the screw 

(F). 
- Finally, mount the guard (H) to model TPG50060 or (I) to model TPG50070 to ensure safe wor-

king. 
 
Safety instructions 
- Always wear safety goggles 

when working. 
- Never bring the disc into 

contact with the workpiece 
when not in use, as this 
could damage the disc. 

- Always ensure that the disc 
is attached to the angle 
grinder according to manu-
facturer’s instructions. 

- When in continuous and 
hard use, add oil to the pi-
vot if required. 
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