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Szanowni Państwo. 
 
Dziękujemy za zainteresowanie i kupno pilarki tarczowej PKS-315 firmy PROMA. 

KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na pilarce powinien zapoznać się z niniejszą 

instrukcją w celu poznania jej budowy, sposobu działania i regulacji  mechanizmów, oraz uŜyt-

kowania, obsługi i bezpieczeństwa pracy. Aby zapewnić pełne wykorzystanie uŜytkowanej pilar-

ki, przedłuŜyć czas uŜytkowania i obniŜyć do minimum koszty eksploatacji, naleŜy utrzymywać 

obrabiarkę zgodnie z dokumentacją w naleŜytej czystości, dokonywać stałej konserwacji, oraz 

niezwłocznie usuwać zauwaŜone nawet drobne usterki i uszkodzenia. 

Zanim  włączycie pilarkę, prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi .NaleŜy bez-
względnie przestrzegać wszystkich przepisów i warunków BHP. 
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Parametry techniczne 
Moc      2.2 kW 
Napięcie     400V 
Obroty      2950obr/min 
Średnica tarczy    315mm 
Cięcie 90 stopni     90mm 
Cięcie  45 stopni    65mm 
Masa      40kg 
Wymiary stołu     800x550mm 
Średnica otworu ssania   30 (22)mm 
Poziom hałasu     89dB(A) 
Poziom hałasu w miejscu pracy  86dB(A) 
 
W czasie pracy pilarki poziom hałasu  moŜe przekroczyć 85dB(A), dlatego naleŜy uŜywać 
ochraniaczy słuchu. 
 

Zastosowanie. 
 
Pilarka tarczowa przeznaczona jest do uŜytku w zakładach rzemieślniczych, stolarniach oraz dla 
majsterkowiczów. Nie nadaje się jednak do pracy ciągłej pod duŜym obciąŜeniem. 
 

Ogólne warunki bezpieczeństwa. 
 
• NaleŜy zawsze stosować ochronne okulary. 
• Zawsze nosić nakrycie głowy. 
• Nie naleŜy pracować w rękawiczkach, krawacie lub innej luźnej odzieŜy. 
• Długie włosy związać. 
• Nie dotykać obracającej się tarczy. 
• Dbać o porządek na stanowisku pracy  
• Trzymać dzieci w bezpiecznej odległości od obrabiarki 
• Nie uŜywać pilarki, dopóki nie zostanie całkowicie złoŜona i zainstalowana zgodnie z in-

strukcją. 
• Nie uŜywać pilarki jeŜeli jakakolwiek jej część nie pracuje prawidłowo, została uszkodzona 

lub zepsuta. 
• NaleŜy zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy – min. 300 Lux. 
• Naprawy powinny być wykonywane tylko przez osoby kompetentne. 
• Zawsze podłączać urządzenia odpylające, w przeciwnym wypadku naleŜy stosować pomiesz-

czenia przewiewne. 
• Stosować maski przeciwpyłowe podczas pracy na pilarce. 
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Podłączenie elektryczne. 
NaleŜy stosować przewód nie mniejszy niŜ 1,5 mm2. PrzedłuŜacz nie powinien być dłuŜszy niŜ 
20 mb.  
 

MontaŜ pilarki 
Po rozpakowaniu pilarki sprawdzić jej kompletność oraz czy nie uległa uszkodzeniu w czasie 
transportu. 
Do montaŜu pilarki potrzebne będą następujące narzędzia: 

 
jeŜeli to moŜliwe klucz z grzechotką jak na rysunku poniŜej 

 
Osłona tarczy tnącej 
Zmontować element 13 za pomocą wkrętów o płaskim łbie (zwrócić uwagę na odpowiednie po-
łoŜenie elementu) 

 
Zmontować część nr 12 
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Zmontować część nr 11 na części nr 10 obrócić nakrętkę o ¼ obrotu spowrotem 

 
Zmontować rękojeść korby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WłoŜyć śrubę M8x25 do cz. 1 zakręcić nakrętkę M8 
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Zakręcić cz. 5 do nagwintowanej cz.1. Połączyć cz. 5 z cz. 4 pamiętając o podkładce pomiędzy 
cz. 5 a cz. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie zakręcać nakrętki mocno. Nakrętka ma mieć moŜliwość przesuwania się 
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Zmontować cz. 3 (moŜe  wystąpić konieczność przesunięcia płyty mocującej silnik 2 lub pokrętła 
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamocować cz.3 
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Wsunąć cz. 7 przez szczelinę cz.1 i przykręcić wkrętem 

 
 
Zmontować cz.8 z cz.9 
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Umieścić cz.1 pomiędzy częściami 9 10 

 
 
 
WłoŜyć śruby z płaskim łbem przez kwadratowe otwory w cz.1 
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Uwaga!! 
ZałoŜyć podkładkę o średnicy 8.4 mm na kaŜdą ze śrub 
Zakręcić cz.11 na kaŜdą ze śrub (pokrętło ustawiania silnika pod kątem) 

 

 
 
 
 
 
Zamontować silnik jak pokazuje rys. poniŜej. Silnik mocować za pomocą śrub z materiału kolo-
rowego. 
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Po przykręceniu silnika zamontować nogi pilarki cz.15 

 
 
 
 
Zamontować włącznik cz.13 za pomocą dwóch śrub po przekątnej 
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Połączyć nogi elementami wzmacniającymi cz. 19 i 20. 
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zamontować dwie części 21 



  

Instrukcja obsługi  Strona 15 z 24 

 
Po zamontowaniu wszystkich elementów dociągnąć wszystkie śruby wg kolejności od A do G 
pokazanej na rysunku poniŜej 

 
 
Dociągnąć nakrętki z gumowymi podkładkami cz.23 
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Zamontować osłonę piły cz.28 

 
Zamontować cz.29 na wałku silnika a następnie załoŜyć piłę cz. 30 (zęby w kierunku pokazanym 
na rysunku poniŜej 
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Zamontować klin rozszczepiający rzaz. Odległość klina od piły powinna spełniać warunki jak 
poniŜej na rysunku 

 
ZałoŜyć wkładkę cz. 32 i przykręcić dwoma wkrętami cz.84 



  

Instrukcja obsługi  Strona 18 z 24 

 
 
Zamontować osłonę tarczy tnącej cz.33 a następnie zamontować do stołu prowadnice cz.34, 35, 
37 
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Nakleić naklejkę ze skala na cz.44  
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MontaŜ klina i osłony ochronnej . 
NaleŜy ustawić tarczę piły w maksymalnie wysokim połoŜeniu. Odkręcić stalową podkładkę na 
blacie roboczym, przykręcić klin rozszczepiający rzaz, który słuŜy do prowadzenia obrabianego 
materiału. Następnie przymocować osłonę ochronną specjalną nakrętką . 
 

MontaŜ tarczy do cięcia. 
Przed dokonaniem wymiany tarczy naleŜy się upewnić czy maszyna jest odłączona od sieci elek-
trycznej. Ustawić piłę w max. wysokim połoŜeniu, odkręcić nadkładkę na blacie roboczym 
,odkręcić nakrętkę znajdującą się na wale pilarki  (uwaga ! lewy gwint) nałoŜyć tarczę na wał, 
zakręcić nakrętkę i następnie dociągnąć uŜywając dwóch kluczy. Ponownie nałoŜyć nadkładkę i 
dokładnie przykręcić do blatu roboczego. Przy zakładaniu tarczy zwrócić uwagę na prawidłowe 
ustawienie zębów piły.  
 

MontaŜ przystawki do cięcia pod kątem 
Aby zamocować przystawkę naleŜy poluzować śruby i wprowadzić ją w wyŜłobienie znajdujące 
się w blacie roboczym. Ustawienie tarczy do cięcia pod kątem dokonujemy za pomocą pokrętła 
umieszczonego z prawej strony pilarki. Ustawienie od 0-45 stopni. MoŜna przecinać obrabiany 
materiał wzdłuŜ i w poprzek. W kaŜdym przypadku naleŜy uŜywać prowadnicy bocznej i osłony 
ochronnej. 
 

Praca na pilarce. 

Przecinanie wzdłuŜne. 
Ustawić wysokość cięcia na około 10 mm więcej niŜ wynosi grubość przecinanego przedmiotu. 
NaleŜy ustawić prowadnicę boczną zgodnie z poŜądanym wymiarem zakładając 2mm naddatku 
(grubość tarczy ) następnie docisnąć obrabiany przedmiot do prowadnicy. 
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Po uruchomieniu pilarki poczekać aŜ osiągnie maksymalne obroty. Obrabiany materiał naleŜy z 
wyczuciem popychać w kierunku tarczy. Nie wolno uŜywać nadmiernej siły. Ostatnią fazę cięcia 
naleŜy wykonać przy pomocy popychacza plastikowego lub drewnianego. NaleŜy pamiętać aby 
nie zbliŜać rąk bliŜej niŜ 10 cm od tarczy piły. W trakcie cięcia nie wolno cofać materiału, jeŜeli 
z jakiegoś powodu jest to niezbędne naleŜy wyłączyć maszynę. 
Wykorzystując do cięcia przystawkę kątową zasada pracy jest identyczna tyle Ŝe materiał  opie-
rany jest po prawej stronie blatu roboczego. 

Przecinanie małych przedmiotów. 
Przecinanie małych przedmiotów jest bardzo niebezpieczne  i musi być wykonane zgodnie z opi-
sanymi wcześniej zasadami. NaleŜy wykorzystywać do tego celu plastikowy lub drewniany po-
pychacz .Nie wolno zbliŜać rąk bliŜej niŜ 10 cm od tarczy piły. 

Poprzeczne  cięcie materiału  
NaleŜy zamontować prowadnicę boczną z prawej strony, oprzeć materiał o prowadnicę, ustawić 
odpowiednią wysokość tarczy .Materiał który chcemy przeciąć powinien znajdować się w odle-
głości ok. 2,5 cm od tarczy .Następnie włączyć silnik, po osiągnięciu właściwych obrotów  , wy-
konać poprzeczne cięcie, wyłączyć silnik, i po całkowitym zatrzymaniu maszyny zdjąć przecina-
ny przedmiot. 

Postępowanie przy nieprawidłowej pracy 
 

Wada Przyczyna Sposób usunięcia 
Maszyna wyłącza się podczas 

biegu jałowego 
− Spadek napięcia w sieci 

elektrycznej 
− Uszkodzony przewód zasi-

lający 

− Kontrolować sieć 
 

− Sprowadzić elektryka 

Przecinany przedmiot blokuje 
się na tarczy przy przesuwaniu 

− Stępiona tarcza 
− Zbyt szybkie nasuwanie 

materiału na tarczę 

− Wymienić tarczę 

Przypalone miejsca na rzazie − Stępiona tarcza − Wymienić tarczę 

Tarcze do przecinania. 
Nie moŜna uŜywać tarczy wykonanych ze stali szybkotnącej ze względu na niebezpieczeństwo 
jej pęknięcia. UŜywane tarcze powinny być zaopatrzone w nazwę producenta lub jego znak. Tar-
cza powinna mieć grubość mniejszą od klina rozszczepiającego. 

Ochrona środowiska. 
 
Opakowanie obrabiarki w 100% moŜe zostać przetworzone powtórnie. ZuŜyte części maszyny i 
wyposaŜenia zawierają wartościowe surowce które mogą zostać przetworzone powtórnie. 
 

Serwis po sprzedaŜy. 
 
Wszystkie  wyroby przed dostarczeniem do klienta są szczegółowo sprawdzane. W przypadku 
stwierdzenia usterki prosimy  o niezwłoczne poinformowanie sprzedawcy lub przedstawiciela 
firmy . 
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Rysunek części 
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Lista części pilarki 



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: Stolová kotoučová pila typ PKS-315 / Stołowa piła tarczowa typ PKS-315 

Výrobní číslo/Serial number/ Nr seryjny:  

Popis/Description/ Opis: 

 

 

Stolová kotoučová pila je určena pro truhlářské dílny pro příčné a podélné dělení měkkého i tvrdého 

dřeva, dřevotřískových a překližkových desek./ Stołowa piła tarczowa jest przeznaczona dla 

warsztatów stolarskich do poprzecznego i wzdłużnego cięcia miękkiego i twardego drewna, płyt 

wiórowych i sklejki./ Pohon pilového kotouče je proveden asynchronním elektromotorem s kotvou 

nakrátko, který je ovládaný tlačítkovými ovladači se spouštím na podpětí./ Napęd tarczy wykonywany 

jest przez asynchronioczny silnik elektryczny z wirnikiem klatkowym, który jest sterowany za pomocą 

przycisku z wyzwalaczem zanikowym przy spadku napięcia. 

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 

Otáčky kotouče / Obroty tarczy:                                                   2 950 min-1 

Rozměr stolu / Rozmiar stolu:                                                   550 x 800 mm 

Hmotnost / Waga:                                                  52 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 1870-1+A1:2009,  

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, 2013-02-18  

 

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: 
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