
รหัสสินคา : MT-241 

เคร่ืองตัด 14" EURO TYPE   แบรนด MAKTEC  

ภาพรวม (Product Overview) 

แทนตัด (PORTABLE CUT-OFF) หรือท่ีชางและผูใชงานนิยมเรียกวา เคร่ืองตัดไฟเบอร  

 

เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKTEC ขนาด 14 น้ิว EURO TYPE รุน MT-241 ใชกับแผนตัดขนาดเสนผานศนูยกลาง 14 น้ิว (355 มม.) 

เคร่ืองตัดไฟเบอร รุน MT-241 เปนรุนท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศไทย ดวยเอกลักษณของแบรนดแมคเทค จงึ

ทําใหเคร่ืองตัดไฟเบอร MAKTEC ขนาด 14 น้ิว รุน MT-241 มีสีสันท่ีโดดเดนสะดุดตา ดวยคูสีสม/ดํา จึงใหความรูสึกท่ี

แข็งแกรง ทนทาน ดีไซนเรียบงายตอบโจทยการใชงาน ดามจับออกแบบมาใหจับไดถนัดมือ แขง็แรง ทนทาน ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัยดวยฉนวน 2 ชั้น 

จุดเดน (Features) 

- แข็งแรง ทนทาน  

- ใชงานไดหลากหลาย  

- คุณภาพดี  

- สามารถตัดโลหะไดท้ังแนวตรงและแนวเฉียงซึ่งสามารถปรับมุมไดถึง 45 องศา 



 

บรรจุภัณฑ (Packaging) 

เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKTEC ขนาด 14 น้ิว รุน MT-241 บรรจใุนกลองกระดาษอยางด ีพรอมโลโกแมคเทคท่ีคุณเชื่อใจ 

สโลแกน SIMPLE SOLID POWER ดานลาง หมายถึง ความแขง็แกรงทรงพลัง ท่ีแบรนดแมคเทคมอบใหแกผูใชงานเสมอมา 

 

 



 

อุปกรณทั้งหมดในกลอง (Products and Accessories)  

1. ตัวเคร่ืองพรอมฐานรองชิ้นงาน ผลิตจากเหล็กอยางดี ทนทาน 

2. บังใบ ผลิตจากเหล็ก ใชสําหรับบังสะเกดเศษโลหะได 

3. ประแจบอกซ  จาํนวน 1 ชิ้น ใชสําหรับไขเพ่ือเปล่ียนใบตัดและปรับองศาการตดั 

4. ใบตัด MAKITA ขนาด 14 น้ิว รุน  A-89545 

5. ใบรับประกัน 

6. คูมือการใชงาน  

 

การใชงาน (Applications) 

เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKTEC ขนาด 14 น้ิว รุน MT-241 เหมาะสําหรับใชตดัเหล็กและโลหะ สามารถตัดโลหะไดหลายประเภท 

เชน  เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง แตไมเหมาะสําหรับการตัดอลูมิเนียมเน่ืองจากจดุหลอมเหลวต่าํ การตดัอลูมีเนียม

ดวยเคร่ืองตัดไฟเบอรจะทําใหตัดไดยากและอลูมเีนียมจะตดิใบตดั 

สามารถปรับองศาการตัดไดท้ังแนวตรงและตัดแนวเฉียง สําหรับการเขามุมชิ้นงาน เชน งานทํากรอบหรือโครงสรางโลหะ  

 

วิธีการใชงาน (How to use) 

• เคร่ืองตัดไฟเบอร MAKTEC ขนาด 14 น้ิว รุน MT-241 ประกอบจากโรงงานมาเรียบรอยแลว เมือ่นําเคร่ืองออกจาก

กลองใหตรวจสอบอุปกรณตางๆ วาครบถวนหรือไม ท่ีสําคัญตองตรวจสอบใบตัดท่ีตดิมากับตวัเคร่ือง ดูวายึดติดกับ

แกนตัดแนนหรือไม โดยใชประแจบอกซหมุนใหแนนกอนท่ีจะลงมือตัดชิ้นงานทุกคร้ังเพ่ือความปลอดภัย 

 

 



 

 

• เร่ิมตัดชิ้นงานโดยนําชิ้นงานท่ีตองการตัดวางลงตรงตําแหนงการตัด จากน้ันหมุนตวัล็อคใหแนน เพ่ือใหตัดชิ้นงาน

ไดอยางแมนยาํตามแนวท่ีกําหนด  

 

• เร่ิมการตดัโดยกดสวิตซใหเคร่ืองทํางานท่ีความเร็วสูงสุด จากน้ันจึงเร่ิมการตัดโดยกดใบตัดลงไปชาๆ เมื่อรูสึกวา

ความเร็วรอบเร่ิมลดลง ใหยกใบตัดขึ้นมาเพ่ือใหไดความเร็วรอบสูงสุด จากน้ันจึงกดใบตัดลงตัดท่ีชิ้นงานอีกคร้ัง ทํา

แบบน้ีซ้ําๆจนกวาชิ้นงานจะขาดออกจากกัน (การกดใบตัดแชนานเกินไปอาจทําใหมอเตอรทํางานหนัก ซึ่งจะสงผล

ใหอายกุารใชงานของมอเตอรและใบตัดลดลง) เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จแลว  ใหยกใบตดัขึ้นแลวเอามืออกจากสวิทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 



 

• กรณีการตัดเฉียง ใหปรับตัวล็อคองศาโดยใชประแจท่ีแถมมาใหกับตัวเคร่ือง เมื่อไดมมุท่ีตองการแลวใหทําการขัน

ล็อคใหแนน เพ่ือท่ีในขณะตัด ชิ้นงานจะไดไมเล่ือนหรือขยับและเพ่ือความปลอดภัยในการการตดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอควรปฏิบัติ / ขอควรระวังในการใชงาน (Do and Don’t) 

- กอนการใชงานทุกคร้ัง ควรสวมเคร่ืองมือปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก แวนตากันสะเกด็ ถุงมอื หนากากปองกัน

ฝุน และรองเทาเซฟตี ้

- ปล๊ักไฟและเตารับตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณ พรอมใชงาน 

- ตรวจสอบใบตัดกับแกนตดั วายดึตดิกันแนนหรือไม 

- ควรล็อคชิ้นงานใหแนน เพ่ือความปลอดภัยตอผูใชงานและบุคคลรอบขาง 

- ควรใชงานแทนตัดไฟเบอร ในท่ีโลงและมีบริเวณโดยรอบท่ีเหมาะสม  

- เน่ืองจากการตดัทุกคร้ังจะมีสะเกด็ไฟจากการตดั จงึควรใชงานแทนตดัไฟเบอรใหหางจากวัตุไวไฟ หรือวัสดุท่ี

สามารถติดไฟไดงาย 

การบํารุงรักษา (Maintenance) 

- หลังการใชงานแลว ควรถอดปล๊ักไฟทุกคร้ัง 

- ทําความสะอาดโดยการใชลมเปาเศษโลหะหรือส่ิงสกปรกออกจากตัวเคร่ือง 

- ในสวนท่ีเปนโลหะและจุดขอตอควรใชนํ้ามันอเนกประสงคทาปองกันสนิม 

- เก็บใหหางจากมือเด็ก และอยูในพ้ืนท่ีแหง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินคา (Specifications) 

Number คุณสมบัต ิ รายละเอียด หนวย 

1 เสนผานศูนยกลางใบตดั 355  มิลลเิมตร 

2 เสนผานศูนยกลางรู 
25.4  

 มิลลเิมตร 

3 
ความเร็วขณะหมุนเปลา 

(วินาที-1) 3,800 รอบ/วินาท ี

4 ขนาด (ยxกxส) 500 x280 x620  มิลลเิมตร 

5 นํ้าหนักสุทธ ิ 15.7 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 x620  Millimeter 

5 Net weight 15.7 Kilograms 

6 Safety class 
   

 


