
แบบฟอรม รายละเอียดสินคา ( FULL Description)  

เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKITA รุน 2414 NB 

ช่ือรุน  เคร่ืองตัด 2414 NB  

ช่ือแบรนด  MAKITA  

 
ภาพรวม (Product Overview ) 

แทนตัด (PORTABLE CUT-OFF) หรือท่ีชางและผูใชงานนิยมเรียกวา เคร่ืองตัดไฟเบอร  

ดวยคุณภาพของเคร่ืองตัดไฟเบอร MAKITA รุน 2414 NB จึงทําใหเปนรุนยอดนิยมท่ีผูใชงานในระดับมืออาชีพไวใจใหเปน

เคร่ืองมือประจําตัว ดวยขนาดใบตัด 14 น้ิว และกําลังไฟฟา 2000 วัตต ทําใหการตัดชิ้นงานน้ันเปนเร่ืองงาย สามารถตัดโลหะ

ชนิดตางๆได เชน เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอ่ืนๆ 

 

จุดเดน (Features) 

- ดามจับถูกออกแบบเปนรูปตวั D เพ่ือสะดวกในการใชงาน  

- มีปุม LOCK เพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน    

- ปรับองศาการตดัได 3 ระดับ 15 / 30 / 45 องศา  

- ตัวล็อคชิ้นงานมีความแข็งแรง สามารถตัดชิ้นงานซ้าํไดอยางรวดเร็ว   

- ดามจับหุมฉนวน 2 ชั้น ปลอดภัยจากไฟฟาร่ัว/ชอต 

 

 



บรรจุภัณฑ (Packaging) 

 

เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKITA รุน 2414 NB ท่ีดานขางกลองจะมีภาพสัญลักษณส่ีเหล่ียมจัตุรัส               เปนเคร่ืองหมายฉนวน

สองชั้น (Double Insulation) ใชเพ่ือแสดงวาอุปกรณไฟฟาท่ีมเีคร่ืองหมายน้ี เปนอุปกรณไฟฟาท่ีมีฉนวนไฟฟาหุมมากกวา

ปกติ 2 เทา บรรจุในกลองกันกระแทกอยางดี ปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวเคร่ืองขณะเคล่ือนยาย 

อุปกรณท้ังหมดในกลอง (Products And Accessories) 

 

1. ตัวเคร่ืองพรอมฐานรองชิ้นงาน ผลิตจากเหล็กอยางดี แข็งแรงทนทาน 

2. บังใบ ผลิตจากเหล็ก ใชสําหรับบังสะเก็ดเศษโลหะได 



3. ประแจบอกซ  จาํนวน 1 ชิ้น ใชสําหรับไขเพ่ือเปล่ียนใบตัดและปรับองศาการตดั                                                               

4. ใบตัด MAKITA ขนาด 14 น้ิว รุน  A-89545 

5.ใบรับประกัน 

6.คูมือการใชงาน  

 

การใชงาน (Applications) 

เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKITA รุน 2414 NB เหมาะสําหรับตัดเหล็ก  สแตนเลส  ทองแดง ทองเหลือง ไมเหมาะสําหรับการตัด

อลูมีเนียม เพราะจะทําใหอลูมิเนียมติดใบตดัได เคร่ืองตัดไฟเบอรรุนน้ียังสามารถ ปรับองศาในการตัดได ตั้งแต  0 / 15 / 30 / 

45 องศา 

วิธีการใชงาน (How to use) 

• เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKITA รุน 2414 NB ประกอบจากโรงงานมาเรียบรอยแลว เมื่อนําเคร่ืองออกจากกลองใหตรวจสอบ

อุปกรณตางๆ วาครบถวนหรือไม ท่ีสําคัญตองตรวจสอบใบตัดท่ีตดิมากับตัวเคร่ือง ดวูายึดติดกับแกนตัดแนนหรือไม โดยใช

ประแจบอกซหมุนใหแนนกอนท่ีจะลงมือตัดชิ้นงานทุกคร้ังเพ่ือความปลอดภัย 

• ใชน้ิวอีกขางกดปุมล็อคเฟองสวนมืออีกขาง ใชจับประแจบอกซเฟองหมุนน็อตตรงประกับใบใหแนนพอประมาณ  

 
 
 
 
 



• นําชิ้นงานท่ีตองการตดัวางลงตรงตําแหนงการตัด จากน้ันหมุนตวัล็อคใหแนน เพ่ือใหตดัชิ้นงานไดอยางแมนยาํตามแนวท่ี

กําหนด 

 
 

• เร่ิมการตดัโดยกดสวิตซใหเคร่ืองทํางานท่ีความเร็วสูงสุด จากน้ันจึงเร่ิมการตัดโดยกดใบตัดลงไปชาๆ เมือ่รูสึกวาความเร็ว

รอบเร่ิมลดลง ใหยกใบตัดขึ้นมาเพ่ือใหไดความเร็วรอบสูงสุด จากน้ันจึงกดใบตดัลงตดัท่ีชิ้นงานอีกคร้ัง ทําแบบน้ีซ้าํๆจนกวา

ชิ้นงานจะขาดออกจากกัน (การกดใบตัดแชนานเกินไปอาจทําใหมอเตอรทํางานหนัก ซึ่งจะสงผลใหอายุการใชงานของมอเตอร

และใบตัดลดลง) เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จแลว  ใหยกใบตัดขึ้นแลวเอามืออกจากสวิทย 

 

 

• กรณีการตัดเฉียง ใหปรับตัวล็อคองศาโดยใชประแจท่ีแถมมาใหกับตัวเคร่ือง เมื่อไดมมุท่ีตองการแลวใหทําการขันล็อคให

แนน เพ่ือท่ีในขณะตดั ชิ้นงานจะไดไมเล่ือนหรือขยับและเพ่ือความปลอดภัยในการการตัด 



 

 
 

 
 

Do and Don’t ขอควรการใชงาน และขอควรระวัง 

- กอนการใชงานทุกคร้ัง ควรสวมเคร่ืองมือปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก แวนตากันสะเกด็ ถุงมอื หนากากปองกันฝุน 

รองเทาเซฟตี ้

- ปล๊ักไฟและเตารับตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ พรอมใชงาน การเสียบปล๊ักไฟควรเสียบตรงท่ีเตาเสียบ ไมควรตัดตอสายใดๆ 

ท้ังส้ิน เพราะอาจเกิดการชอต  

- หากตองมกีารตอสายไฟ ไมควรตอสายไฟเกิน 10 เมตร เน่ืองจากกระแสไฟฟาจะถูกลดลงเมื่อสายไฟยาวขึ้น และควรใช

สายไฟท่ีมีขนาดใหญ เพ่ือใหไดกระแสไฟท่ีเทาเดมิ 

- กอนใชงานควรตรวจสอบสวิทซการทํางานเคร่ืองใหอยูในโหมด Off เพ่ือปองกันอันตราย  



- ตรวจสอบใบตัดกับแกนตดั วายึดติดกันแนนหรือไม 

 - การใชงานควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดมาอยูในตัวเคร่ือง เชน key chuck (จําปา) ประแจหรืออุปกรณ อ่ืนๆ ออกจาก

ตัวเคร่ืองในขณะทํางาน  

- ควรใชงานแทนตดัไฟเบอร ในท่ีโลงและมีบริเวณโดยรอบท่ีเหมาะสม  

- เน่ืองจากการตัดทุกคร้ังจะมีสะเก็ดไฟจากการตัด จงึควรใชงานแทนตัดไฟเบอรใหหางจากวัตุไวไฟ หรือวัสดุท่ีสามารถติดไฟ

ไดงาย 

**การใชเคร่ืองใชเคร่ืองมือดวยความระมัดระวัง นอกจากจะปลอดภัยตอผูใชงานและ  ยังทําใหยืดอายุการใชงานของเคร่ืองมือ

ใหนานขึ้นดวย** 

 

Maintenance การบํารุงรักษาเคร่ืองหลังใชงานเสร็จ (การเก็บ) 

หลังการใชงานแลว ควรถอดปล๊ักไฟทุกคร้ัง 

- ทําความสะอาดโดยการใชลมเปาเศษโลหะหรือส่ิงสกปรกออกจากตัวเคร่ือง 

- ในสวนท่ีเปนโลหะและจุดขอตอควรใชนํ้ามันอเนกประสงคทาปองกันสนิม 

- เก็บใหหางจากมือเด็ก และอยูในพ้ืนท่ีแหง  

 

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินคา (Specifications) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Number คุณสมบตั ิ รายละเอียด หนวย 

1 เสนผานศูนยกลางใบตดั 355  มิลลเิมตร 

2 เสนผานศูนยกลางรู 25.4  มิลลเิมตร 

3 
ความเร็วขณะหมุนเปลา 

(วินาที-1) 3,800 รอบ/วินาท ี

4 ขนาด (ยxกxส) 500 x280 x600 มิลลเิมตร 

5 นํ้าหนักสุทธ ิ 18.4 กิโลกรัม 

6 ระดับความปลอดภัย 
   

Number Attributes  Description Units 

1 Wheel diameter 355  Millimeter  

2 Holel diameter 
25.4  

 Millimeter 

3 No load speed (min-1) 3,800 RPM 

4 Dimensions  (L x W x H) 500 x280 x600 Millimeter 

5 Net weight 18.4 Kilograms 

6 Safety class 
   


