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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of conformity 

Deklaracja zgodności WE (EC) 

Výrobce/Manufacturer/ Producent: 

Dovozce a distributor výrobku/Importer and distributor of 

product/ Importer i dystrybutor produktu: 

Osoba, která jako poslední dodává stanovený výrobek na trh, 

podle § 13, odst. (8), zák. č. 22/1997 Sb./ Osoba, która jako 

ostatnia dostarcza produkt na rynek,według § 13, odst. (8), zák. č. 

22/1997 Sb. 

 

 

 

 

PROMA Machinery s.r.o. 

Adresa/Address/ Adres: Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

IČ/ID/ Regon: 242 62 706 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické 

dokumentace podle Směrnice 2006/42/EC, (NV č. 176/2008 

Sb.) /Name and address of the person authorised to compile the 

technical file according to Directive 2006/42/EC/ Nazwa i adres 

osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej 

zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC: 

 

PROMA Machinery s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

Výrobek (stroj) – typ /Product (Machine) – Type/ 

Produkt(Maszyna) – Typ: Pásová pila na dřevo typ PP-250 / Piła taśmowa do drewna typ PP-250 

Výrobní číslo/Serial number/ Nr seryjny:  

Popis/Description/ Opis: 

 

 

Pásová pila je určena pro jak pro kutily, tak i pro truhlářské dílny pro dělení měkkého i tvrdého dřeva, 

dřevotřískových a překližkových desek ./ Piła taśmowa jest przenaczona jest zarówno dla hobbystów, 

jak i warsztatów stolarskich, do cięcia miękiego i twardego drewna, płyt wiórowych i sklejki./ Pohon 

pilového pásu je proveden asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko, který je ovládaný 

dvoutlačítkovým ovladačem se spouštím na podpětí a funkcí tlačítka pro nouzové zastavení./ Napęd 

taśmy jest realizowany za pomocą asynchronicznego silnika elektrycznego z wirnikiem klatkowym,  

który jest sterowany dwuprzyciskowym wyłącznikiem z wyzwalaczem zanikowym przy spadku napięcia  

i z funkcją wyłącznika awaryjnego. 

Základní technické údaje / Podstawowe dane techniczne: 

Jmenovité napětí a kmitočet / Napięcie i częstotliwość:                                    230 V, 50 Hz 

Instalovaný výkon / Moc przyłączeniowa:                                                  350 W 

Řezná rychlost / Prędkość cięcia:                                                   750 m.min-1 

Rozměr stolu / Rozmiar stolu:                                                   300 x 300 mm 

Hmotnost / Waga:                                                  25 kg 

Nejnižší stupeň ochrany krytem / Najniższy stopień ochrony obudowy:    IP 54 

 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná 

ustanovení uvedených směrnic (NV) 

We declare that the machinery fulfils all the relevant provisions 

mentioned Directives (Government Provisions)/ Deklarujemy, że 

maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia 

wymienionych dyrektyw (Rozporządzenia  Rządowe): 

Elektrické zařízení nízkého napětí - Směrnice 2006/95/EC, NV č. 17/2003 Sb.,  

/ Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (EC)  

Elektromagnetická kompatibilita - Směrnice 2004/108/EC, NV č. 616/2006 Sb.,  

/ Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE (EC) 

Strojní zařízení - Směrnice 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Sb., /Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (EC) 

 

Harmonizované technické normy a technické normy použité 

k posouzení shody 

The harmonized technical standards and the technical standards 

applied to the conformity assessment / Zharmonizowane normy 

techniczne i normy techniczne stosowane do oceny zgodności: 

ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 1807+A1:2010,  

ČSN EN 13478+A1:2008, ČSN ISO 3864-1:2012, 

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007+změna  / zmiana/ A1:2009, ČSN EN 61000- 6-1 ed. 2:2007, 

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007 

 

  

 

Poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen 

označením CE 

The last two digits of the year in which the CE marking was 

affixed/ Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE 

zostało umieszczone: 

 

13 

  

 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 

Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them./  

Uwaga: Wszystkie przepisy były stosowane w brzmieniu późniejszych zmian i modyfikacji obowiązujących w czasie tej deklaracji wydanej bez ich cytowania. 

 

 

Místo a datum vydání tohoto prohlášení/Place and date of this declaration issue / Miejsce i data wystawienia deklaracji: Praha, 2013-02-23   

 

Osoba zmocněná k podpisu za výrobce/Signed by the person entitled to deal in the name of producer/ Podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu producenta: 

Ing. Pavel Tlustý 

Jméno/Name/ Imię i nazwisko: Ing. Pavel Tlustý 

 

Funkce/Grade/ Stanowisko: General Manager 

 

Podpis/Signature/ Podpis: 

 
 

    PROMAPROMAPROMAPROMA Pilarki słupowe 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of conformity 

Deklaracja zgodności WE (EC) 

Výrobce/Manufacturer/ Producent: 

Dovozce a distributor výrobku/Importer and distributor of 

product/ Importer i dystrybutor produktu: 

Osoba, která jako poslední dodává stanovený výrobek na trh, 

podle § 13, odst. (8), zák. č. 22/1997 Sb./ Osoba, która jako 

ostatnia dostarcza produkt na rynek,według § 13, odst. (8), zák. č. 

22/1997 Sb. 

 

 

 

 

PROMA Machinery s.r.o. 

Adresa/Address/ Adres: Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

IČ/ID/ Regon: 242 62 706 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické 

dokumentace podle Směrnice 2006/42/EC, (NV č. 176/2008 

Sb.) /Name and address of the person authorised to compile the 

technical file according to Directive 2006/42/EC/ Nazwa i adres 

osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej 

zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC: 

 

PROMA Machinery s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

Výrobek (stroj) – typ /Product (Machine) – Type/ 

Produkt(Maszyna) – Typ: Pásová pila na dřevo typ PP-312 / Piła taśmowa do drewna typ PP-312 

Výrobní číslo/Serial number/ Nr seryjny:  

Popis/Description/ Opis: 

 

 

Pásová pila je určena pro jak pro kutily, tak i pro truhlářské dílny pro dělení měkkého i tvrdého dřeva, 

dřevotřískových a překližkových desek ./ Piła taśmowa jest przenaczona jest zarówno dla hobbystów, 

jak i warsztatów stolarskich, do cięcia miękiego i twardego drewna, płyt wiórowych i sklejki./Pohon 

pilového pásu je proveden asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko, který je ovládaný 

dvoutlačítkovým ovladačem se spouštím na podpětí a funkcí tlačítka pro nouzové zastavení./ Napęd 

taśmy jest realizowany za pomocą asynchronicznego silnika elektrycznego z wirnikiem klatkowym,  

który jest sterowany dwuprzyciskowym wyłącznikiem z wyzwalaczem zanikowym przy spadku napięcia  

i z funkcją wyłącznika awaryjnego. 

Základní technické údaje / Podstawowe dane techniczne: 

Jmenovité napětí a kmitočet / Napięcie i częstotliwość:                                    230 V, 50 Hz 

Instalovaný výkon / Moc przyłączeniowa:                                                  800 W 

Řezná rychlost / Prędkość cięcia:                                                   360/780 m.min-1 

Rozměr stolu / Rozmiar stolu:                                                   400 x 480 mm 

Hmotnost / Waga:                                                  73 kg 

Nejnižší stupeň ochrany krytem / Najniższy stopień ochrony obudowy:    IP 54 

 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná 

ustanovení uvedených směrnic (NV) 

We declare that the machinery fulfils all the relevant provisions 

mentioned Directives (Government Provisions)/ Deklarujemy, że 

maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia 

wymienionych dyrektyw (Rozporządzenia  Rządowe): 

Elektrické zařízení nízkého napětí - Směrnice 2006/95/EC, NV č. 17/2003 Sb.,  

/ Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (EC)  

Elektromagnetická kompatibilita - Směrnice 2004/108/EC, NV č. 616/2006 Sb.,  

/ Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE (EC) 

Strojní zařízení - Směrnice 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Sb., /Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (EC) 

 

Harmonizované technické normy a technické normy použité 

k posouzení shody 

The harmonized technical standards and the technical standards 

applied to the conformity assessment / Zharmonizowane normy 

techniczne i normy techniczne stosowane do oceny zgodności: 

ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 1807+A1:2010,  

ČSN EN 13478+A1:2008, ČSN ISO 3864-1:2012, 

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007+změna  / zmiana/ A1:2009, ČSN EN 61000- 6-1 ed. 2:2007, 

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007 

 

  

 

Poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen 

označením CE 

The last two digits of the year in which the CE marking was 

affixed/ Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE 

zostało umieszczone: 

 

13 

  

 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 

Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them./  

Uwaga: Wszystkie przepisy były stosowane w brzmieniu późniejszych zmian i modyfikacji obowiązujących w czasie tej deklaracji wydanej bez ich cytowania. 

 

 

Místo a datum vydání tohoto prohlášení/Place and date of this declaration issue / Miejsce i data wystawienia deklaracji: Praha, 2013-02-23   

 

Osoba zmocněná k podpisu za výrobce/Signed by the person entitled to deal in the name of producer/ Podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu producenta: 

Ing. Pavel Tlustý 

Jméno/Name/ Imię i nazwisko: Ing. Pavel Tlustý 

 

Funkce/Grade/ Stanowisko: General Manager 

 

Podpis/Signature/ Podpis: 

 
 

    PROMAPROMAPROMAPROMA Pilarki słupowe 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of conformity 

Deklaracja zgodności WE (EC) 

Výrobce/Manufacturer/ Producent: 

Dovozce a distributor výrobku/Importer and distributor of 

product/ Importer i dystrybutor produktu: 

Osoba, která jako poslední dodává stanovený výrobek na trh, 

podle § 13, odst. (8), zák. č. 22/1997 Sb./ Osoba, która jako 

ostatnia dostarcza produkt na rynek,według § 13, odst. (8), zák. č. 

22/1997 Sb. 

 

 

 

 

PROMA Machinery s.r.o. 

Adresa/Address/ Adres: Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

IČ/ID/ Regon: 242 62 706 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické 

dokumentace podle Směrnice 2006/42/EC, (NV č. 176/2008 

Sb.) /Name and address of the person authorised to compile the 

technical file according to Directive 2006/42/EC/ Nazwa i adres 

osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej 

zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC: 

 

PROMA Machinery s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

Výrobek (stroj) – typ /Product (Machine) – Type/ 

Produkt(Maszyna) – Typ: Pásová pila na dřevo typ PP-350E / Piła taśmowa do drewna typ PP-350E 

Výrobní číslo/Serial number/ Nr seryjny:  

Popis/Description/ Opis: 

 

 

Pásová pila je určena pro jak pro kutily, tak i pro truhlářské dílny pro dělení měkkého i tvrdého dřeva, 

dřevotřískových a překližkových desek ./ Piła taśmowa jest przenaczona jest zarówno dla hobbystów, 

jak i warsztatów stolarskich, do cięcia miękiego i twardego drewna, płyt wiórowych i sklejki./Pohon 

pilového pásu je proveden asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko, který je ovládaný 

dvoutlačítkovým ovladačem se spouštím na podpětí a funkcí tlačítka pro nouzové zastavení./ Napęd 

taśmy jest realizowany za pomocą asynchronicznego silnika elektrycznego z wirnikiem klatkowym,  

który jest sterowany dwuprzyciskowym wyłącznikiem z wyzwalaczem zanikowym przy spadku napięcia  

i z funkcją wyłącznika awaryjnego. 

Základní technické údaje / Podstawowe dane techniczne: 

Jmenovité napětí a kmitočet / Napięcie i częstotliwość:                                    230 V, 50 Hz 

Instalovaný výkon / Moc przyłączeniowa:                                                  1 000 W 

Řezná rychlost / Prędkość cięcia:                                                   440/900 m.min-1 

Rozměr stolu / Rozmiar stolu:                                                   540 x 400 mm 

Hmotnost / Waga:                                                  78 kg 

Nejnižší stupeň ochrany krytem / Najniższy stopień ochrony obudowy:    IP 54 

 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná 

ustanovení uvedených směrnic (NV) 

We declare that the machinery fulfils all the relevant provisions 

mentioned Directives (Government Provisions)/ Deklarujemy, że 

maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia 

wymienionych dyrektyw (Rozporządzenia  Rządowe): 

Elektrické zařízení nízkého napětí - Směrnice 2006/95/EC, NV č. 17/2003 Sb.,  

/ Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (EC)  

Elektromagnetická kompatibilita - Směrnice 2004/108/EC, NV č. 616/2006 Sb.,  

/ Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE (EC) 

Strojní zařízení - Směrnice 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Sb., /Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (EC) 

 

Harmonizované technické normy a technické normy použité 

k posouzení shody 

The harmonized technical standards and the technical standards 

applied to the conformity assessment / Zharmonizowane normy 

techniczne i normy techniczne stosowane do oceny zgodności: 

ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 1807+A1:2010,  

ČSN EN 13478+A1:2008, ČSN ISO 3864-1:2012, 

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007+změna  / zmiana/ A1:2009, ČSN EN 61000- 6-1 ed. 2:2007, 

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007 

 

  

 

Poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen 

označením CE 

The last two digits of the year in which the CE marking was 

affixed/ Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE 

zostało umieszczone: 

 

13 

  

 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 

Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them./  

Uwaga: Wszystkie przepisy były stosowane w brzmieniu późniejszych zmian i modyfikacji obowiązujących w czasie tej deklaracji wydanej bez ich cytowania. 

 

 

Místo a datum vydání tohoto prohlášení/Place and date of this declaration issue / Miejsce i data wystawienia deklaracji: Praha, 2013-02-23   

 

Osoba zmocněná k podpisu za výrobce/Signed by the person entitled to deal in the name of producer/ Podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu producenta: 

Ing. Pavel Tlustý 

Jméno/Name/ Imię i nazwisko: Ing. Pavel Tlustý 

 

Funkce/Grade/ Stanowisko: General Manager 

 

Podpis/Signature/ Podpis: 

 
 

    PROMAPROMAPROMAPROMA Pilarki słupowe 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of conformity 

Deklaracja zgodności WE (EC) 

Výrobce/Manufacturer/ Producent: 

Dovozce a distributor výrobku/Importer and distributor of 

product/ Importer i dystrybutor produktu: 

Osoba, která jako poslední dodává stanovený výrobek na trh, 

podle § 13, odst. (8), zák. č. 22/1997 Sb./ Osoba, która jako 

ostatnia dostarcza produkt na rynek,według § 13, odst. (8), zák. č. 

22/1997 Sb. 

 

 

 

 

PROMA Machinery s.r.o. 

Adresa/Address/ Adres: Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

IČ/ID/ Regon: 242 62 706 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické 

dokumentace podle Směrnice 2006/42/EC, (NV č. 176/2008 

Sb.) /Name and address of the person authorised to compile the 

technical file according to Directive 2006/42/EC/ Nazwa i adres 

osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej 

zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC: 

 

PROMA Machinery s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 

Výrobek (stroj) – typ /Product (Machine) – Type/ 

Produkt(Maszyna) – Typ: Pásová pila na dřevo typ PP-500 / Piła taśmowa do drewna typ PP-500 

Výrobní číslo/Serial number/ Nr seryjny:  

Popis/Description/ Opis: 

 

 

Pásová pila je určena pro truhlářské dílny pro dělení měkkého i tvrdého dřeva, dřevotřískových a 

překližkových desek. / Piła taśmowa jest przenaczona dla warsztatów stolarskich do cięcia miękiego i 

twardego drewna, płyt wiórowych i sklejki./Pohon pilového pásu je proveden asynchronním 

elektromotorem s kotvou nakrátko, který je ovládaný dvoutlačítkovým ovladačem se spouštím na 

podpětí a funkcí tlačítka pro nouzové zastavení./ Napęd taśmy jest realizowany za pomocą 

asynchronicznego silnika elektrycznego z wirnikiem klatkowym,  który jest sterowany dwuprzyciskowym 

wyłącznikiem z wyzwalaczem zanikowym przy spadku napięcia  i z funkcją wyłącznika awaryjnego. 

Základní technické údaje / Podstawowe dane techniczne: 

Jmenovité napětí a kmitočet / Napięcie i częstotliwość:                                    3 x 400 V, 50 Hz 

Instalovaný výkon / Moc przyłączeniowa:                                                  2 200 W 

Řezná rychlost / Prędkość cięcia:                                                   600 m.min-1 

Rozměr stolu / Rozmiar stolu:                                                   500 x 600 mm 

Hmotnost / Waga:                                                  290 kg 

Nejnižší stupeň ochrany krytem / Najniższy stopień ochrony obudowy:    IP 54 

 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná 

ustanovení uvedených směrnic (NV) 

We declare that the machinery fulfils all the relevant provisions 

mentioned Directives (Government Provisions)/ Deklarujemy, że 

maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia 

wymienionych dyrektyw (Rozporządzenia  Rządowe): 

Elektrické zařízení nízkého napětí - Směrnice 2006/95/EC, NV č. 17/2003 Sb.,  

/ Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (EC)  

Elektromagnetická kompatibilita - Směrnice 2004/108/EC, NV č. 616/2006 Sb.,  

/ Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE (EC) 

Strojní zařízení - Směrnice 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Sb., /Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (EC) 

 

Harmonizované technické normy a technické normy použité 

k posouzení shody 

The harmonized technical standards and the technical standards 

applied to the conformity assessment / Zharmonizowane normy 

techniczne i normy techniczne stosowane do oceny zgodności: 

ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 1807+A1:2010,  

ČSN EN 13478+A1:2008, ČSN ISO 3864-1:2012, 

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007+změna  / zmiana/ A1:2009, ČSN EN 61000- 6-1 ed. 2:2007, 

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007 

 

  

 

Poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen 

označením CE 

The last two digits of the year in which the CE marking was 

affixed/ Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE 

zostało umieszczone: 

 

13 

  

 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 

Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them./  

Uwaga: Wszystkie przepisy były stosowane w brzmieniu późniejszych zmian i modyfikacji obowiązujących w czasie tej deklaracji wydanej bez ich cytowania. 

 

 

Místo a datum vydání tohoto prohlášení/Place and date of this declaration issue / Miejsce i data wystawienia deklaracji: Praha, 2013-02-23   

 

Osoba zmocněná k podpisu za výrobce/Signed by the person entitled to deal in the name of producer/ Podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu producenta: 

Ing. Pavel Tlustý 

Jméno/Name/ Imię i nazwisko: Ing. Pavel Tlustý 

 

Funkce/Grade/ Stanowisko: General Manager 

 

Podpis/Signature/ Podpis: 

 
 

    PROMAPROMAPROMAPROMA Pilarki słupowe 
 

 
 

Instrukcja obsługi  Strona 5 z 15 



    PROMAPROMAPROMAPROMA Pilarki słupowe 
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Szanowni Państwo. 
 
Niniejsza Instrukcja Obsługi stanowi integralną część zakupionej pilarki taśmowej do drewna 
PROMA PL. 
Zawiera ona wszelkie informacje konieczne do prawidłowego montaŜu oraz właściwego uŜyt-
kowania i konserwacji pilarki 
Pilarki wykonane są zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji z 
troską o zagwarantowanie obsłudze najwyŜszego bezpieczeństwa uŜytkowania. 
 
UŜytkownik przed przystąpieniem do pracy na pilarce winien dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją celem poznania budowy pilarki, sposobu działania jak równieŜ zasad uŜytkowania, 
obsługi i konserwacji. 
 
Niestosowanie się do zasad obsługi podanych w niniejszej Instrukcji Obsługi, niewłaściwa ob-
sługa urządzeń bezpieczeństwa, ingerencje w konstrukcję, czynności wykonywane niezgodnie z 
przypisanymi zaleceniami producenta powoduje: 
 

utrat ę odpowiedzialności prawnej przez firmę PROMA 
za powstałe z tych powodów straty materialne lub wypadki. 

 
Dokonywanie zmian w konstrukcji, nie przestrzeganie zasad bezpiecznego uŜytkowania 
 

zwalnia importera z odpowiedzialności za wyrób. 
 
Przestrzeganie zasad obsługi i konserwacji ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, do-
kładności obróbki i Ŝywotności pilarki. SpostrzeŜone usterki i uszkodzenia naleŜy natychmiast 
usuwać w autoryzowanym serwisie, wyjątkowo we własnym zakresie. 
 

 

                                                     Uwaga !!!!! 
Zaraz po wyjęciu urządzenia z opakowania ochronnego ,  naleŜy  na-
kleić dołączoną tabliczkę znamionową , oraz  tabliczki informacyjno-
ostrzegawcze na urządzenie w dobrze widocznym miejscu . 
 

 

 

 

W przypadku pytań , lub problemów prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym pod
numerem telefonu : 71 358 05 20 lub e-mail: serwis@promapl.pl 
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ZAKRES ZASTOSTOSOWANIA: 
 
Pilarki taśmowe do drewna są przeznaczone do ogólnego cięcia drewna. Dokładne prowadzenie 
taśmy do cięcia zapewnia czyste cięcie. Ustawienie głębokości cięcia  naleŜy dostosować  do  
grubości ciętego materiału. Przy cieciu pod skosem jest moŜliwość regulacji połoŜenia stołu  i 
jego  kąta  nachylenia w zakresie od 0°  do 45°. 
 

Podstawowe elementy budowy 
 
1. Włącznik    
2. Stół z regulacją kąta nachylenia 
3. Brzeszczot 
4. Nakrętka motylkowa . 
5. Pokrętło ustawienia napięcia brzeszczotu 
6. Korpus 
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Parametry techniczne 
 
 PP – 250 PP – 312 PP - 350E PP - 500 
Napięcie zasilania (V) 230 230 230 400 
Moc (W) 350 800 1200 2200 
Szybkość cięcia (m/min) 750 360/780 420/780 600 
Max. Grubość cięcia  (mm) 110 160 180 340 
Kąt ustawienia stołu ( o ) 0-45 0-45 0-45 0-45 
Prześwit (mm) 245 305 340 445 
Wymiary stołu (mmxmm) 300x300 400x480 400X550 500X600 
Długość taśmy (mm) 1700 2240 2490 3430 
Wysokość (mm) 775 1080 1130 1870 
Masa (kg) 25 65 70 240 
Poziom hałasu dB(A) 80 80 80 80 
 
 

Instalacja elektryczna: 
 
Pilarki taśmowe wyposaŜone są w jednofazowy silnik elektryczny. Pilarki podłączamy do prawi-
dłowo uziemionej wtyczki. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, naleŜy go wymie-
nić tylko przez  elektryka z uprawnieniami. Przy pracy z uszkodzonym przewodem grozi niebez-
pieczeństwo poraŜenia prądem elektrycznym. Na pilarkach nie mogą pracować dzieci. 
 

Elektryczne zasilanie 
 
Napięcie 230V 
L  przewód fazowy 
N  przewód neutralny 
PE  przewód instalacji ochronnej 
SB2  stop 
KM  cewka stycznika 
KM1  rozłącznik stycznika 
TL1  start  
M  silnik 
 
 
 

Przygotowanie pilarki do pracy 
Niezwłocznie po rozpakowaniu pilarki naleŜy sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń po-
wstałych w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń naleŜy natychmiast zawia-
domić sprzedawcę.  
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MontaŜ stolika roboczego (rys C) 

Najpierw naleŜy upewnić się czy wspornik 11 znajduje się w pozycji poziomej i czy zaciągnięta 
jest blokada 12. Stolik naleŜy połoŜyć na podstawce 11 tak aby skala 17 znajdowała się z przodu 
i przymocować go w czterech miejscach.  

MontaŜ piły taśmowej (rys D1-D3) 
 

 
W celu załoŜenia piły naleŜy : 
− Obrócić pokrętło 9 i otworzyć pokrywę obudowy pilarki rys D1. 
− Poluzować pokrętło 18 i odchylić boczną skalę 17. 
− Pokrętłem 8 poluzować zespół napręŜenia piły 
− Otworzyć osłonę ochronną piły 3 rys D2. 
− Wprowadzić piłę w szczelinę 19 stolika roboczego 
− UłoŜyć piłę pomiędzy górnym i dolnym zespołem prowadnic 20, 21 rys D3 
− ZałoŜyć piłę na dolne i górne koło prowadzące taśmę 22, 23 
− Sprawdzić czy zęby piły skierowane są ku dołowi 
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Nie naleŜy zamykać jeszcze osłony piły oraz obudowy. 

Regulacja połoŜenia piły taśmowej rys F 
 

 
 
Piła taśmowa powinna być tak ułoŜona na górnym kole aby poza obręczą koła znajdowały się 
tylko zęby piły 
Podczas gdy jedną ręką obracane jest górne koło drugą ręką naleŜy dokonać regulacji dolnego 
koła tak aby piła biegła równomiernie po powierzchni czołowej obydwu kół. 
Uwaga – nie wolno dotykać rękami piły. NaleŜy obracać kołem chwytając go za „szprychy” 
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Regulacja połoŜenia klocków prowadzących, oraz zespołu łoŜysk oporowych rys G 
 

 
Podczas cięcia piła taśmowa poddawana jest zarówno siłom czołowym jak i bocznym. ŁoŜysko 
oporowe 25 usytuowane jest 0,5 mm z tyłu od krawędzi grzbietu piły, aby ograniczyć niepoŜąda-
ne odchylenie się piły w kierunku ku grzbietowi, zaś klocki oporowe są umieszczone w odległo-
ści 0.1mm od powierzchni brzeszczotu i zapobiegają w ten sposób odchylaniu bocznemu piły 
podczas cięcia. 
Regulacji naleŜy dokonać w następujący sposób: 
− Pochylić stolik roboczy pilarki pod kątem 45o aby uzyskać dostęp do zespołu prowadzącego, 

poluzować pokrętło 24 i ustawić łoŜysko oporowe w odległości 0.5mm od brzeszczotu 
− Mocno dokręcić pokrętło 24. 
− Poluzować śruby i ustawić klocki prowadzące w odległości 0.1mm od powierzchni bocznej 

piły, a następnie śruby mocno dokręcić. JeŜeli zachodzi potrzeba poluzować nakrętkę 27 aby 
móc przesunąć cały zespół prowadzący. 

 
Mocno dokręcić śruby mocujące stolik, następnie zamknąć osłonę ochronną piły oraz pokrywę 
pilarki. 

MontaŜ i regulacja przykładnicy równoległej rys H 
 

Stolik roboczy pilarki ma wykonany wpust w kształcie litery U oraz skalę umoŜliwiającą precy-
zyjne ustawienie przykładnicy równoległej. Aby załoŜyć przykładnicę naleŜy poluzować pokrętło 
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28 a następnie wsunąć przykładnicę od przodu we wpust 29 stolika roboczego i ponownie dokrę-
cić pokrętło. Sprawdzić czy przykładnica jest ustawiona równolegle w stosunku do płaszczyzny 
ruchu piły. 

MontaŜ przykładnicy kątowej rys J 
 

Stolik roboczy pilarki ma wykonany wpust słuŜący do prowadzenia przykładnicy kątowej. Przy-
kładnica kątowa 6 wyposaŜona jest w ruchomy liniał 30. Liniał moŜna obracać w zakresie 
0o÷60o, i zablokować blokadą 31. 

Regulacja kąta pochylenia stolika pilarki – rys. K 

 
Odkręcając dźwignię 12 moŜna pochylić stolik pilarki o dowolny kąt, a następnie zablokować 
dokręcając ponownie dźwignię. Aby ustawić stolik w pozycji 90o naleŜy przyłoŜyć do brzeszczo-
tu piły ramię kątownika i dokonać regulacji połoŜenia zderzaka 32 tak aby kąt pomiędzy piłą a 
stolikiem był prosty. 
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Regulacja osłony piły - rys. L 
 

 
Osłona piły powinna zawsze znajdować się ok. 10mm ponad powierzchnią przedmiotu przecina-
nego. Właściwą pozycję osłony 3 naleŜy ustawić i dokręcić blokadę 15. 

Zmiana prędkości piłowania - rys. M1 
Pilarka taśmowa ma dwie prędkości piłowania (370 lub 800 m/min.). Zmianę prędkości piłowa-
nia uzyskujemy przez zmianę połoŜenia paska klinowego 33.  

 
Wolny przesuw piły uzyskujemy gdy pasek załoŜony jest na mniejsze koło napędowe 34. Aby 
dokonać zmiany prędkości przesuwu taśmy naleŜy przy pomocy pokrętła umieszczonego w dol-
nej części pilarki poluzować pasek klinowy 33, zdjąć pasek z koła 37 , następnie załoŜyć pasek 
na koło  34 lub 35 i na koło 37. Napiąć ponownie pasek za pomocą pokrętła. 
Zalecane prędkości przecinania: 
− 800 m/min. Dla wszystkich rodzajów drewna 
− 370 m/min dla drewna twardego, niektórych tworzyw sztucznych i metali nieŜelaznych. 
Pasek musi być załoŜony na dwóch kołach lewych lub prawych. Niedopuszczalne jest zakładanie 
paska na skos. 
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WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA: 
• Podczas pracy nosić okulary ochronne 
• Górna osłona piły powinna znajdować się jak najbliŜej powierzchni przecinanego materiału 
• Przed uruchomieniem pilarki naleŜy sprawdzić czy stolik roboczy jest ustawiony pod wła-
ściwym kątem i jego połoŜenie jest zablokowane 

• NaleŜy uŜywać odpowiedniego brzeszczotu w zaleŜności od rodzaju obrabianego materiału  
• Osoba obsługująca pilarkę powinna trzymać ręce w odległości bezpiecznej od piły. Przy 

przecinaniu wąskich przedmiotów naleŜy uŜywać popychacza. 
• Wkładka w środku stolika musi znajdować się zawsze we właściwym połoŜeniu i nie moŜe 

być uszkodzona. 
• Dozwolona jest praca na pilarce tylko wtedy gdy załoŜone są wszystkie osłony. 
• Podczas dłuŜszego postoju pilarki naleŜy zwolnić napręŜenia piły taśmowej (zapobiega to 

utracie wyrównowaŜenia kół pasowych). 
• Przy przecinaniu okrągłych elementów naleŜy je dobrze umocować. 
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić czy zęby piły skierowane są ku dołowi i czy taśma 

przesuwa się we właściwym kierunku.  
• UŜywać pilarkę tylko w pomieszczeniu suchym. 
• Przewód zasilający musi być tak ułoŜony aby nie przeszkadzał w pracy. 
• UŜywać pilarki w zamkniętych pomieszczeniach wyłącznie z podłączonym odciągiem pyłu 
• Nie ciąć przedmiotów zawierających ciała obce np. gwoździe, sznurki, taśmy itp. 
• Nie dopuszczać, aby pilarkę obsługiwały osoby nieupowaŜnione. Pilnować, aby osoby po-

stronne nie znalazły się w rejonie pracy obsługującego pilarkę 

• Nie przeciąŜać pilarki – nie obciąŜać silnika powyŜej mocy znamionowej. 

 
 


