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Strugarko-gruboœciówka dostarczana jest w opakowaniu kartonowym 
wraz ze zdemontowanymi os³onami zabezpieczaj¹cymi oraz listwami 
prowadz¹cymi.

2      Wstêp

Dziêkujemy za zakup strugarko-gruboœciówki firmy PROMA. Strugarko-
gruboœciówka ta wyposa¿ona jest w system zabezpieczeñ, chroni¹cych 
maszynê, jak te¿ zapewniaj¹cych jej bezpieczn¹ obs³ugê. 
Zabezpieczenia te nie s¹ jednak w stanie zagwarantowaæ osobie 
obs³uguj¹cej maszynê ca³kowitego bezpieczeñstwa, dlatego te¿ przed 
rozpoczêciem pracy z nale¿y uwa¿nie przeczytaæ jej instrukcjê obs³ugi. 
Pozwoli to zapobiec powstawaniu b³êdów zarówno przy instalacji 
maszyny jak i przy jej eksploatacji. Nie zaleca siê wiêc uruchamiania 
maszyny bez uprzedniego zapoznania siê ze wszystkimi instrukcjami 
oraz bez uprzedniego zaznajomienia siê ze sposobem dzia³ania.
Instrukcja obs³ugi stanowi nieroz³¹czn¹ czêœæ strugarko-gruboœciówki, 
dlatego te¿ nale¿y j¹ dobrze przechowywaæ, a w przypadku sprzeda¿y 
maszyny nale¿y przekazaæ j¹ kolejnemu w³aœcicielowi.
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa, o których 
informuj¹ etykiety umieszczone na maszynie. Etykiet tych nie nale¿y wiêc 
niszczyæ ani usuwaæ. 

 

Proma Polska sp. z o.o., ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka



3

S
tr

o
n
a

4      Parametry techniczne

5      Poziom ha³asu

Podane wartoœci s¹ wartoœciami emisji ha³asu i nie musz¹ stanowiæ wartoœci 
bezpiecznych podczas pracy. Chocia¿ zachodzi korelacja pomiêdzy wartoœci¹ emisji a 
poziomem ekspozycji na ha³as, wartoœci te nie mog¹ stanowiæ podstawy do 
stwierdzenia koniecznoœci u¿ycia œrodków bezpieczeñstwa. Na rzeczywisty poziom 
ekspozycji pracowników na ha³as maj¹ wp³yw rozmaite czynniki, takie jak w³aœciwoœæ 
pomieszczenia pracowniczego a tak¿e inne Ÿród³a ha³asu, itp. jak na przyk³ad iloœæ 
maszyn oraz czynnoœci wykonywane w s¹siedztwie. Dozwolony poziom ekspozycji 
mo¿e byæ tak¿e ró¿ny w poszczególnych krajach. Podane powy¿ej informacje maj¹ 
s³u¿yæ osobie obs³uguj¹cej maszynê do lepszej oceny ryzyka i niebezpieczeñstwa 
pracy.   

3      Zastosowanie

Temperatura otoczenia, w którym pracuje maszyna nie mo¿e 
wynosi powy¿ej +40° C lub poni¿ej +10° C. Strugarko-gruboœciówka 
HP-200 s³u¿y do obrabiania miêkkiego drewna. Listwa prowadz¹ca 
umo¿liwia obróbkê materia³u pod dobrowolnym k¹tem. Stó³ strugarko-
gruboœciówki posiada regulowan¹ wysokoœæ.

Poziom ciœnienia akustycznego w miejscu pracy (L pA)
L pA = 93 dB (A)  Wartoœæ zmierzona z obci¹¿eniem.
L pA = 85dB (A)  Wartoœæ zmierzona bez obci¹¿enia.

Poziom ha³asu  (L w)
L pA = 98 dB (A)  Wartoœæ zmierzona z obci¹¿eniem.

Napiêcie
Moc przy³¹czeniowa
Rozmiar no¿a
Obroty wrzeciona
gruboœciówka:
Max. szerokoœæ strugania
Max. gruboœæ wióru
Wysokoœæ materia³u
Rozmiar sto³u
Prêdkoœæ posuwu
strugarka:
Max. d³ugoœæ materia³u
Max. gruboœæ wióru 
Rozmiar sto³u
Masa brutto/netto
Rozmiar opakowania

230 V, 50 Hz    
1500 W
210 x 16,5 x 1,5 (2 szt.)
9000/min.

204 mm 
0~2 mm
5-120 mm
270 x 204 mm   
6 m.../min

 1000mm
0~3 mm 
770 x 212 mm 
32/27,5 kg
850 x 460 x 425 mm
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7      Konstrukcja maszyny

6      Etykiety bezpieczenstwa

Na maszynie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce etykiety bezpieczeñstwa:

1  Uwaga! Przed rozpoczêciem pracy na maszynie nale¿y przeczytaæ  
    instrukcjê obs³ugi!
2  Uwaga! Podczas pracy na maszynie nale¿y u¿ywaæ okularów ochronnych!
3  Uwaga! Podczas pracy na maszynie nale¿y u¿ywaæ nauszników  
    ochronnych!
4  Uwaga! Nie nale¿y pracowaæ na maszynie w rêkawicach ochronnych!
5  Uwaga! Niebezpieczeñstwo urazu koñczyn górnych!

            
            
              Etykiety i piktogramy umieszczone s¹ na podstawie maszyny

1 2 3 4 5

          6  Uwaga! Przy otwartej os³onie  niebezpieczeñstwo 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
Etykieta umieszczona jest na listwie zaciskowej silnika oraz 
przy wy³¹czniku.

6

Strugarko-gruboœciówka HP-200 posiada blaszan¹ konstrukcjê, 
na której osadzone s¹ sto³y ¿eliwne. Posiada poziomy wa³ek no¿owy 
(dwa no¿e na wa³ku), napêdzany za pomoc¹ paska klinowego poprzez 
silnik jednofazowy, a tak¿e regulowany linia³.  Kombinacja wszystkich 
czêœci zapewnia dostatecznie mocn¹ konstrukcjê maszyny oraz dobr¹ 
jakoœciowo obróbkê materia³ów, jakie odpowiadaj¹ parametrom 
maszyny.     
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8      Opis maszyny

1) os³ona zabezpieczaj¹ca wa³ek 
    no¿owy
2) nieruchomy stó³ roboczy
3) dŸwignia regulacji wysokoœci
    gruboœciówki
4) œruba regulacji wysokoœci sto³u
5) korpus maszyny
6) w³¹cznik

7) przycisk przeci¹¿enia - reset
8) otwór do odsysania wiórów 100mm
9) nachylony linia³ prowadz¹cy
10) œruba regulacji wysokoœci sto³u
11) regulowana czêœæ sto³u
12) regulowany wspornik gruboœciówki
13) gumowe stopki sto³u

1

2

4

5

6

8

9

10

11

13

3

12

7
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9      Transport i monta¿

Ostrze¿enie! Podczas manipalacji z maszyn¹ oraz podczas transportu 
nale¿y postêpowa  z maksymaln¹ ostro¿noœci¹.

Nale¿y zapewniæ bezpieczne ustawienie maszyny umieszczj¹c j¹ na równej, nie 
œliskiej oraz posiadaj¹cej dobre oœwietlenie powierzchni roboczej, eliminuj¹c 
ewentualne wstrz¹sy. W pobli¿u maszyny powinna znajdowaæ siê dostateczna 
iloœæ miejsca dla osoby obs³uguj¹cej maszynê.

Przed uruchomieniem maszyny nale¿y uprzednio zainstalowaæ os³onê wa³ka 
no¿owego oraz plastikowe elementy uk³adu odsysania w zale¿noœci od sposobu 
pracy maszyny (strugarka/gruboœciówka) - bez którego maszyna nie 
uruchomi siê.

Uk³ad odsysania strugarki Uk³ad odsysania gruboœciówki

Nale¿y zainstalowaæ na maszynie 
dŸwigniê regulacji wysokoœci 
gruboœciówki i ustawiæ j¹ w pozycji 
najni¿szej. Nastêpnie nale¿y w³o¿yæ 
do przestrzenigruboœciówk od lewej 
strony plastikow¹ os³onê zbieraj¹c¹, 
tak, aby ko³ki ustalaj¹ce umieszczone 
zosta³y w otworach dolnego sto³u 
gruboœciówki.  Za pomoc¹ dŸwigni 
regulacji wysokoœci ustawiæ stó³ w 
pozycji górne takj, aby dosz³o do 
za³¹czenia wy³¹cznika krañcowego. 
Nastêpnie do zainstalowanej os³ony  
zamocowaæ plastikow¹ nasadkê w 
okr¹g³ym ko³nierzem. Do ko³nierza 
nale¿y pod³¹czyæ poch³aniacz 
zanieczyszczeñ (nie jest czêœci¹ 
dostawy). 

Za pomoc¹ dŸwigni regulacji nale¿y 
ustawiæ wymagan¹ wysokoœæ 
dolnego sto³u gruboœciówki i 
odsun¹æ os³onê bezpieczeñstwa 
wa³ka strugarki (patrz rysunek). 
Nastêpnie nale¿y zainstalowaæ na 
prawym stole roboczym strugarki 
plastikow¹ os³onê uk³adu odsysania, 
przykrêcaj¹c j¹ od góry do sto³u 
dwoma œrubami. Po poprawnym 
umieszczeniu systemu odsysania 
dojdzie do za³¹czenia wy³¹cznika 
krañcowego. Do ko³nierza nale¿y 
pod³¹czyæ poch³aniacz 
zanieczyszczeñ (nie jest czêœci¹ 
dostawy).
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10      Stanowisko pracy

11      Obs³uga maszyny 

S t r u g a r k o -
gruboœciówka posiada trzy 
stanowiska pracy.

Maszynê mo¿e obs³ugiwaæ 
wy³¹cznie jedna osoba!

Przed uruchomieniem maszyny nale¿y ustawiæ no¿e strugaj¹ce wa³ka do sto³u strugarki. 
Regulacjê no¿y nale¿y wykonaæ za pomoc¹ elemntów pomocniczych lub prowadnic (nie 
s¹ czêœci¹ dostawy). Je¿eli osoba obs³uguj¹ca maszynê nie jest specjalist¹, lub nie 
potrafi ustawiæ no¿y, nale¿y zasiêgn¹æ konsultacji stolarza (ewentualnie nastawiacza).

Je¿eli nó¿ „2“ znajduje siê w wa³ku „5“ w pozycji krzywej w stosunku do nieruchomego 
sto³u, nale¿y poluzowaæ œrubê „4“, co spowoduje poluzowanie klinu dociskowego „3“ oraz 
w miejscu „1“ koniecznoœæ wysuniêcia no¿a „2“ i ustawienia go w wymaganej wysokoœci 
(wysokoœci sto³u sta³ego). Po ustawieniu wysokoœci no¿a po obu stronach wa³ka nale¿y 
dok³adnie dokêciæ œruby „4“. W analogiczny sposób postêpujemy w przypadku drugiego 
no¿a.

OSTRZE¯ENIE! Ze wzglêdu na rozmiary oraz jakoœæ materia³u obrabianego, 
wymieniaj¹c no¿e nale¿y pamiêtaæ, aby zastosowaæ wy³¹cznie te o identycznych 
parametrach co no¿e pierwotne.

  

Ustawianie no¿y strugaj¹cych

2

1

3

1

2 3
4

5
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Kierunek posuwu materia³u

Kierunek obrotu walca

Stó³ regulowany
Stó³ sta³y

MATERIÁL

Obróbka 

Wal

Nale¿y ustawiæ 
plastikowy element uk³adu 
odsysania w pozycji 
strugarki.

Nale¿y ustawiæ 
plastikowy element uk³adu 
odsysania w pozycji strugarki.

Na strugarce nale¿y pracowaæ z 
maksymaln¹ ostro¿noœci¹ oraz 
przestrzegaæ przepisów 
bezpieczeñstwa pracy!
Przed rozpoczêciem pracy na 
maszynie zalecane jest 
sprawdzenie, czy materia³ 
przeznaczony do obróbki nie 
posiada ¿adnych wad takich jak 
np. obce przedmioty, sêki, 
szczeliny, zakrzywienia.
Podczas strugania drewnianych 
belek nale¿y dociskaæ element 
obrabiany w kierunku od siebie i 
w kierunku przeciwnym do 
kierunku obrotu wa³ka. Szczelina 
p o m i ê d z y  o s ³ o n ¹  
zabezpieczaj¹c¹ a obrabianym 
materia³em nie powinna byæ 

wiêksza ni¿ 5 mm.  

Praca na strugarce

Struganie grubszego materia³u 

Strza³ki wskazuj¹ kierunek 
dociskania podczas strugania.

 

Wykonuje siê przy u¿yciu elementów
 pomocniczych (2 szt wchodz¹ce 
w sk³ad dostawy).

Struganie cienkiego materia³u 
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         Nale¿y ustawiæ plastikowy 
element uk³adu odsysania w 
pozycji gruboœciówki. Do 
uruchomienia maszyny 
konieczne jest poprawne 
umieszczenie elemntu uk³adu 
odsysania, które powoduje 
za³¹czenie krañcowego 
wy³¹cznika bezpieczeñstwa.

 Do ustawiania g³êbokoœci 
strugania na gruboœciówce 
s³u¿y korba sterowania (patrz 
rys.).Obracaj¹c korb¹ nale¿y 
ustawiæ wymagan¹ gruboœæ 
strugania korzystaj¹c z podzia³ki 
znajduj¹cej siê na prawym boku 
maszyny (patrz rys.). Nie nale¿y 
ustawiaæ wiêcej ni¿ 2 mm 
gruboœci jednorazowego 
strugania.

Praca z gruboœciówk¹

Linia³ prowadz¹cy

Podczas pracy na 
strugarce zaleca siê 
u¿ycie aluminiowej 
prowadnicy oporowej. 
Nale¿y poluzowaæ 
korbkê blokady (b), 
ustawiæ prowadnicê w 
po¿¹danej pozycji 
wykorzystuj¹c do tego 
celu k¹tomierz (a), a 
nastêpnie ponownie 
zablokowaæ prowadnicê 
za pomoc¹ korbki (b).
 

a

b
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    Do uruchomienia maszyny s³u¿y zielony przycisk (nr 1), do zatrzymania maszyny 
czerwony przycisk (nr 2). Przycisk „STOP” s³u¿y do awaryjnego zatrzymania maszyny (nr 3).

1)zielony przycisk „1”
2)czerwony przycisk „0”
3)przycisk „STOP” (przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny) 
 

0 I

1
32

W³¹cznik elektryczny

Napiêcie    1/ N / PE  AC  230 V  50  Hz
Zabezpieczenie          10 A

L ..................... Przewód fazowy  
N..................... Przewód zerowy
PE................... Przewód ochronny
SB1..................przycisk start
KM1................ stycznik
SB2................. Przycisk stop
KM..................  Cewka stycznika
M..................... silnik
XP....................zasilanie

12      Shemat elektryczny

KM1KM1

PEPENNLL

SB2SB2

SB1SB1

KMKM

MM

XPXP

Strugarko-gruboœciówka wyposa¿ona jest w 
elektroniczny bezpiecznik przeciw przeci¹¿eniowy. W 
przypadku gdy dojdzie do wy³¹czenia siê maszyny z 
powodu jej nadmiernego obci¹¿enia, aby przywróciæ 
maszynê do pracy nale¿y przycisn¹æ przycisk reset 
znajduj¹cy siê w pobli¿u wy³¹cznika g³ównego.  
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- Nale¿y przestrzegaæ wszystkich instrukcji bezpieczeñstwa i norm 
obowi¹zuj¹cych podczas pracy ze strugark¹.
- Doprowadzenie energii elektrycznej powinno byæ wykonane zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami i powinno uwzglêdniaæ moc przy³¹czeniow¹ 
maszyny oraz inne parametry zamieszczone na etykiecie silnika.
- Pod³¹czenie maszyny do sieci elektrycznej musi zostaæ 
przeprowadzone przez odpowiedniego specjalistê. Nale¿y upewniæ siê, ¿e 
wa³ek obraca siê w odpowiednim kierunku. Poprawny kierunek obrotu wa³ka 
oznaczony zosta³ na piktogramie znajduj¹cy siê w pobli¿u wa³ka. 
- Wszystkie os³ony bezpieczeñstwa musz¹ zostaæ zainstalowane w 
poprawnej pozycji. ¯adna os³ona nie mo¿e byæ uszkodzona.
- W miejscach posuwu lub rotacjiznajdowaæ siê mog¹ wy³¹cznie 
przedmioty, które w owym miejscu pe³ni¹ swoj¹ konkretn¹ funckjê.
- Wymiana no¿y, regulacja linia³u prowadz¹cego, naprawa oraz inne 
czynnoœci manipulacyjne na maszynie mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie po 
uprzednim ca³kowitym zatrzymaniu maszyny i po od³¹czeniu maszyny od 
zasilania (nale¿y wyj¹æ kabel doprowadzaj¹cy z sieci elektrycznej).
- Przekrojowe wymiary urz¹dzenia odsysaj¹cego przy wyjœciu maszyny 
wynosz¹ 1 x 100 mm.
- Do ewentualnego usuniêcia obrabianego materia³u z przestrzeni 
ciêcia nale¿y u¿yæ drewnianego dr¹¿ka, lub innego urz¹dzenia pomocniczego 
okreœlonego w instrukcji. Nie nale¿y usuwaæ materia³u rêkami. 
- Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie dobrze naostrzonych narzêdzi. No¿e 
strugarki nie m¹g¹ mieæ ¿adnych pêkniêæ ani zdeformowanego kszta³tu. No¿e 
musz¹ posiadaæ oznaczenie MAN (MAN  narzêdzia do posuwu rêcznego).
- Nale¿y wy³¹czyæ maszynê, jeœli ma ona zostaæ bez dozoru.
- Do odsysania wiórów z maszyny zalecany jest poch³aniacz 
zanieczyszczeñ, którego przep³yw powietrza wynosi powy¿ej 1000 m3/h a 
prêdkoœæ powietrza wynosi ponad 10 m/s.
- Podczas strugania d³u¿szych elementów zaleca siê u¿ycie rolek 
podporowych.  

       

13      Instukcje dotycz¹ce u¿ytkowania maszyny

Ostrze¿enie! Niski linia³ prowadz¹cy nie jest czêsci¹ maszyny, 
dlatego na maszynie nale¿y pracowaæ z takimi materia³ami, które nie 
wymagaj¹ jego u¿ycia!
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14     Konserwacja maszyny

Ostrze¿enie: Zalecanym zabezpieczeniem przed przeci¹¿eniem mo¿e  
   Byæ bezpiecznik max. 10A.

     Niebezpieczeñstwo: Prace z urz¹dzeniami elektrycznymi wykonywaæ 
mo¿e tylko osoba posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia   
          Elektryczne.

-- Nie nale¿y wykonywaæ jakichkolwiek czynnoœci oczyszczaj¹cych, konserwuj¹cych oraz 
jakichkolwiek napraw je¿eli maszyna jest w ruchu. Nale¿y najpierw od³¹czyæ j¹ z sieci 
elektrycznej.
- Uchwyt zabezpieczaj¹cy przed odrzutem gruboœciówki powinien byæ utrzymywany w 
stanie dobrym i gotowym do pracy.
- Uchwyt zabezpieczaj¹cy przed odrzutem powinien byæ kontrolowany przynajmniej raz na 
8 godzin pracy, aby upewniæ siê, ¿e jego powierzchnie styczne nie zosta³y uszkodzone 
poprzez uderzenia oraz czy zabezpieczone zosta³o samoistne opuszczanie siê zacisku 
pod ciê¿arem w³asnej wagi.
- Raz na rok zaleca siê sprawdzenie stanu silnika elektrycznego przez wykwalifikowan¹ 
osobê (elektromechanika).
- Je¿eli maszyna pozostawa³a przez d³u¿szy czas w stanie spoczynku (np. przez okres 
dwóch lat w otoczeniu, którego temperatura nie by³a ni¿sza ni¿ 5° C lub wy¿sza ni¿ 40° C), 
nale¿y koniecznie wymieniæ œrodki smaruj¹ce znajduj¹ce siê w ³o¿yskach oraz sprawdziæ 
opornoœæ izolacji uzwojenia silnika. (Okres ten mo¿e siê proporcjonalnie zmieniaæ w 
zale¿noœci od charakteru otoczenia).
- Wokó³ maszyny nale¿y utrzymywaæ czystoœæ i porz¹dek.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid³owoœci w dzia³aniu maszyny, nale¿y 
skontaktowaæ siê z odpowiednim punktem serwisowym. 

Ostrze¿enie: Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek napraw, 
regulacji, czynnoœci konserwuj¹cych nale¿y zawsze od³¹czyæ maszynê od sieci 
elektrycznej  wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.

Przestroga: Przed rozpoczêciem pracy na maszynie nale¿y uprzednio 
zapoznaæ siê z funkcj¹ i rozmieszczeniem elementów sterowniczych.

Ostrze¿enie: Osoba obs³uguj¹ca maszynê musi mieæ ukoñczone 18-lat.

UWAGA! W miejscu pracy maszyny oœwietlenie powinno wynosiæ min. 500 lx.
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       Smarowanie

         

       Pasek napedowy

         
Strugarko-gruboœciówka 

napêdzana jest poprzez silnik 
jednofazowy, którego si³a 
przenoszona jest za pomoc¹ 
paska (1) na wa³ek no¿owy. 
Transmisjê si³y napêdu posuwu 
gruboœciówki umo¿liwia pasek 
wielorowkowy (2). Nale¿y 
regularnie kontrolowaæ zu¿ycie 
oraz naci¹g pasków.

Strugarko-gruboœciówka wyposa¿ona jest w obustronnie zakryte ³o¿yska 
wa³eczkowe, które posiadaj¹ sta³y system smarowania i nie wymagaj¹
 dodatkowych czynnoœci konserwuj¹cych. Nale¿y regularnie smarowaæ
 ³o¿yska wa³ków podaj¹cych gruboœciówki a tak¿e chroniæ powierzchnie
 obu sto³ów wykonuj¹c natryski konserwuj¹ce.

1

2

       No¿e strugarki
         

Nale¿y regularnie 
kontrolowaæ zu¿ycie no¿y 
znajduj¹cych siê na wa³ku strugarki 
oraz przeprowadzaæ ich regulacjê. Do 
regulacji no¿y nale¿y u¿ywaæ miarki, 
wchodz¹cej w sk³ad dostawy. 
Uszkodzone no¿e nale¿y wymieniæ 
na nowe o identycznych parametrach 
jak no¿e pierwotne. Stêpione 
narzêdzia nale¿y naostrzyæ.
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16      Akcesoria dodatkowe

Wyposa¿enie podstawowe  to wszelkie elementy i podzespo³y, 
umieszczone bezpoœrednio na urz¹dzeniu b¹dŸ dostarczane wraz z 
urz¹dzeniem (patrz rozdzia³ 1. Zawartoœæ opakowania).
Wyposa¿enie dodatkowe  to wyposa¿enie, które mo¿na dokupiæ do 
danego urz¹dzenia. Wymienione jest ono w aktualizowanym katalogu 
producenta, którego bezp³atny egzemplarz dostêpny jest w oddzia³ach 
firmy. Mo¿liwa jest równie¿ konsultacja w sprawie zastosowania 
wyposa¿enia dodatkowego z naszym technikiem serwisowym.

17      Demonta¿ i likwidacja

Po zakoñczeniu okresu eksploatacji maszynê nale¿y 
zlikwidowaæ, wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynnoœci:

- od³¹czyæ maszynê od sieci elektrycznej
- zdemontowaæ wszystkie podzespo³y maszyny
- rozsortowaæ wszystkie podzespo³y i elementy maszyny ze 
wzglêdu na rodzaj odpadu (stal, metale kolorowe, guma, przewody 
elektryczne, elementy plastikowe) i przekazaæ do specjalistycznego 
punktu likwidacji odpadów.

A) model maszyny  (HP-200)
            B) numer katalogowy maszyny
            C) rok produkcji oraz datê odes³ania maszyny
            D) numer podzespo³u + rysunek

 

15      Wykaz czêœci zamiennych

Wykaz czêœci maszyny przedstawiaj¹ rysunki poszczególnych 
podzespo³ów oraz elementów, zamieszczone w niniejszej dokumentacji. 
Wszystkie te czêœci mo¿na zamawiaæ u producenta.    
W celu usprawnienia realizacji zamówienia na czêœci zamienne, nale¿y 
zawsze podawaæ nastêpuj¹ce dane:
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18     Rysunek z³o¿eniowy 
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19     Ogólne przepisy bezpieczeñstwa        

1.1 Ogólne przepisy bezpieczeñstwa

A. Niniejsza maszyna wyposa¿ona jest w system zabezpieczeñ, 
chroni¹cych sam¹ maszynê, jak te¿ zapewniaj¹cych jej bezpieczn¹ obs³ugê. 
Zabezpieczenia te nie s¹ jednak w stanie zagwarantowaæ osobie obs³uguj¹cej 
maszynê ca³kowitego bezpieczeñstwa, dlatego te¿ przed rozpoczêciem pracy 
nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejszy rozdzia³. Osoba obs³uguj¹ca maszynê 
powinna wzi¹æ pod uwagê tak¿e pozosta³e aspekty niebezpieczeñstwa, które 
odnosiæ siê mog¹ do otaczaj¹cych warunków oraz materia³u.

B. Niniejsze przepisy zawieraj¹ 3 kategorie informacji ostrzegawczych
               Niebezpieczeñstwo  Ostrze¿enie  Przestroga Ich znaczenie jest nastêpuj¹ce:

NIEBEZPIECZEÑSTWO
Niestosowanie siê do niniejszych instrukcji mo¿e spowodowaæ utratê ¿ycia.

OSTRZE¯ENIE
Niestosowanie siê do niniejszych instrukcji mo¿e przyczyniæ siê do powa¿nego 

zranienia cia³a lub znacznego uszkodzenia maszyny.
PRZESTROGA (wezwanie do zachowania ostro¿noœci)

Niestosowanie siê do niniejszych instrukcji mo¿e spowodowaæ drobne zranienia cia³a 
lub uszkodzenie maszyny.

C. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa, o 
których informuj¹ etykiety umieszczone na maszynie. W przypadku 
uszkodzenia etykiety lub jej nieczytelnoœci nale¿y skontaktowaæ siê z 
producentem.
D. Nie nale¿y uruchamiaæ maszyny  bez uprzedniego zapoznania siê ze 
wszystkimi do³¹czonymi do maszyny instrukcjami (obs³uga, konserwacja, 

1. 2. Podstawowe przepisy bezpieczeñstwa

1) NIEBEZPIECZEÑSTWO

GroŸba niebezpieczeñstwa ze strony urz¹dzeñ pod wysokim napiêciem, 
elektrycznego panelu sterowania, transformatorów, silników i listw 
zaciskowych, opatrzonych etykietami bezpieczeñstwa. W ¿adnym przypadku 
nie nale¿y ich dotykaæ.
- Przed pod³¹czeniem maszyny do sieci elektrycznej nale¿y upewniæ siê 
czy wszystkie os³ony zabezpieczaj¹ce zosta³y zamontowane. W razie potrzeby 
nale¿y otworzyæ os³onê, nacisn¹æ g³ówny wy³¹cznik i zamkn¹æ os³onê. 
- Nie nale¿y pod³¹czaæ maszyny do sieci elektrycznej, je¿eli os³ony 
zabezpieczaj¹ce s¹ otwarte.
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1) OSTRZE¯ENIE

- Nale¿y zapamiêtaæ po³o¿enie wy³¹cznika bezpieczeñstwa, aby w ka¿dej chwili 
mo¿na by³o go u¿yæ.
- Przed uruchomieniem maszyny nale¿y zapoznaæ siê z rozmieszczeniem 
wszystkich wy³¹czników, aby zapobiec niew³aœciwej obs³udze.
- Nale¿y uwa¿aæ, aby podczas pracy maszyny przypadkowo nie nacisn¹æ 
niektórych wy³¹czników.
- Nigdy nie nale¿y dotykaæ go³ymi rêkami b¹dŸ innym przedmiotem  
obracaj¹cego siê elementu lub narzêdzi.
- Nale¿y uwa¿aæ, aby uchwyt zaciskowy nie chwyci³ palców osoby obs³uguj¹cej 
maszynê.
- Podczas pracy na maszynie nale¿y zawsze uwa¿aæ na wióry oraz na 
niebezpieczeñstwo poœlizgniêcia siê na cieczy ch³odz¹cej lub oleju.
- Nie nale¿y ingerowaæ w konstrukcjê maszyny i jej oprzyrz¹dowanie, je¿eli nie 
zosta³o to opisane w instrukcji obs³ugi.
- Przed opuszczeniem stanowiska pracy, nale¿y wy³¹czyæ maszynê naciskaj¹c 
przycisk znajduj¹cy siê na pulpicie sterowniczym i od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.
- Przed przyst¹pieniem do oczyszczania maszyny lub jej oprzyrz¹dowania 
zewnêtrznego nale¿y wy³¹czyæ maszynê i zablokowaæ wy³¹cznik g³ówny.
- Je¿eli maszynê obs³uguje wiêcej ni¿ jedna osoba, przed przyst¹pieniem do 
wykonywania kolejnych czynnoœci nale¿y poinformowaæ o tym drugiego pracownika.
- Nie nale¿y naprawiaæ maszyny w sposób, który móg³by naruszyæ 
bezpieczeñstwo jego obs³ugi.
- W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci dotycz¹cych prawid³owoœci dzia³ania 
maszyny, nale¿y skontaktowaæ siê ze specjalist¹.

3) PRZESTROGA  WEZWANEI DO ZACHOWANIA OSTRO¯NOŒCI

- Nie nale¿y dopuœciæ do zaniedbania przeprowadzania regularnych inspekcji, o 
których mowa w instrukcji obs³ugi.
- Nale¿y sprawdziæ i upewniæ siê, ¿e ze strony osoby obs³uguj¹cej maszynê nie 
powstaj¹ ¿adne zak³ócenia w jej pracy.
- Podczas pracy maszyny nie nale¿y otwieraæ drzwiczek ani os³on 
zabezpieczaj¹cych.
- Po zakoñczeniu pracy na maszynie nale¿y doprowadziæ j¹ do takiego stanu, 
aby by³a gotowa do wykonania dalszych czynnoœci.
- W przypadku zak³óceñ w dostawie pr¹du elektrycznego, nale¿y niezw³ocznie 
wy³¹czyæ g³ówny wy³¹cznik.
- Nigdy nie nale¿y zmieniaæ parametrów, wartoœci czy innych ustawieñ 
elektrycznych. W razie koniecznoœci zmiany nale¿y uprzednio sprawdziæ, czy jest ona 
bezpieczna a nastêpnie zapisaæ pierwotn¹ wersjê na wypadek koniecznoœci jej 
ponownego ustawienia.
- Nie nale¿y poprawiaæ, zamazywaæ, zabrudzaæ ani usuwaæ etykiet 
bezpieczeñstwa. W przypadku nieczytelnoœci etykiety lub jej utraty nale¿y skontaktowaæ 
siê z producentem, podaj¹c numer wadliwej etykiety (numer ten umieszczony jest w jej 
prawym dolnym rogu). Now¹ etykietê nale¿y umieœciæ na miejscu etykiety poprzedniej. 
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1.3  Odzie¿ ochronna a bezpieczeñstwo

1) PRZESTROGA  WEZWANEI DO ZACHOWANIA OSTRO¯NOŒCI

- Nie nale¿y dopuœciæ do zaniedbania przeprowadzania regularnych 
inspekcji, o których mowa w instrukcji obs³ugi.
- Nale¿y sprawdziæ i upewniæ siê, ¿e ze strony osoby obs³uguj¹cej 
maszynê nie powstaj¹ ¿adne zak³ócenia w jej pracy.
- Podczas pracy maszyny nie nale¿y otwieraæ drzwiczek ani os³on 
zabezpieczaj¹cych.
- Po zakoñczeniu pracy na maszynie nale¿y doprowadziæ j¹ do takiego 
stanu, aby by³a gotowa do wykonania dalszych czynnoœci.
- W przypadku zak³óceñ w dostawie pr¹du elektrycznego, nale¿y 
niezw³ocznie wy³¹czyæ g³ówny wy³¹cznik.
- Nigdy nie nale¿y zmieniaæ parametrów, wartoœci czy innych ustawieñ 
elektrycznych. W razie koniecznoœci zmiany nale¿y uprzednio sprawdziæ, czy 
jest ona bezpieczna a nastêpnie zapisaæ pierwotn¹ wersjê na wypadek 
koniecznoœci jej ponownego ustawienia.
- Nie nale¿y poprawiaæ, zamazywaæ, zabrudzaæ ani usuwaæ etykiet 
bezpieczeñstwa. W przypadku nieczytelnoœci etykiety lub jej utraty nale¿y 
skontaktowaæ siê z producentem, podaj¹c numer wadliwej etykiety (numer ten 
umieszczony jest w jej prawym dolnym rogu). Now¹ etykietê nale¿y umieœciæ 
na miejscu etykiety poprzedniej. 

 1.4 Przepisy bezpieczeñstwa w trakcie obs³ugi maszyny

Przed uruchomieniem maszyny nale¿y zapoznaæ siê z jego instrukcj¹ obs³ugi.

1) OSTRZE¯ENIE
- Aby zapobiec uszkodzeniu pulpitu sterowniczego i listwy zaciskowej przez 
wióry lub olej, nale¿y zamkn¹æ ich os³ony zabezpieczaj¹ce.
- Nale¿y sprawdziæ, czy kable elektryczne nie s¹ uszkodzone, aby w wyniku 
przebicia pr¹du elektrycznego nie dosz³o do pora¿enia (szok elektryczny).
- Nale¿y regularnie sprawdzaæ, czy os³ony zabezpieczaj¹ce zosta³y poprawnie 
zamontowane i czy nie s¹ one uszkodzone. Uszkodzone os³ony nale¿y niezw³ocznie 
naprawiæ lub zast¹piæ innymi.
- Nie nale¿y uruchamiaæ maszyny przy otwartej os³onie zabezpieczaj¹cej.
- Nie nale¿y dotykaæ cieczy ch³odz¹cej go³ymi rêkami  mo¿e to spowodowaæ 
podra¿nienie. Osoby obs³uguj¹ce maszynê, które cierpi¹ na alergiê, powinny stosowaæ 
specjalne œrodki bezpieczeñstwa.
- Podczas pracy maszyny nie nale¿y regulowaæ strumienia cieczy ch³odz¹cej.
- Do usuwania wiórów z p³yty narzêdzi nale¿y u¿ywaæ rêkawic ochronnych oraz 
szczotki  nigdy nie nale¿y wykonywaæ tej czynnoœci go³ymi rêkami.
- Przed wymian¹ narzêdzi nale¿y zatrzymaæ wszystkie funkcje maszyny.
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- Przy mocowaniu czêœci obrabianych lub przy zdejmowaniu elementów 
obrobionych z maszyny, nie posiadaj¹cej systemu automatycznej wymiany, nale¿y dbaæ o 
to, aby narzêdzie znajdowa³o siê jak najdalej od stanowiska pracy i by³o nieruchome.
- Nie nale¿y wycieraæ elementu obrabianego i usuwaæ wiórów go³ymi rêkami czy 
szmatk¹, je¿eli narzêdzie jest w ruchu. W tym celu nale¿y zatrzymaæ maszynê i u¿yæ 
szczotki.
- W celu przed³u¿enia przesuwu osi nie nale¿y usuwaæ lub w ¿aden sposób 
ingerowaæ w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce jakimi s¹ ograniczniki wy³¹czników krañcowych. 
Nie nale¿y tak¿e doprowadzaæ do ich wzajemnego zablokowania.
- Je¿eli praca osoby obs³uguj¹cej maszynê wymaga manipulacji z czêœciami 
wykraczaj¹cymi poza jej mo¿liwoœci, osoba ta powinna skorzystaæ z pomocy asystenta.
- Nie nale¿y u¿ywaæ wózka podnoœnikowego lub dŸwigu i wykonywaæ pracy 
wi¹zacza, bez posiadania odpowiednich uprawnieñ.
- Przed u¿yciem wózka podnoœnikowego lub dŸwigu nale¿y upewniæ siê, czy w 
bliskim otoczeniu owych maszyn nie znajduj¹ siê ¿adne przeszkody.
- Nale¿y zawsze u¿ywaæ standardowych lin stalowych i osprzêtu mocuj¹cego, 
które wytrzymuj¹ obci¹¿enie przenoszonych przedmiotów.
- Nale¿y sprawdziæ osprzêt mocuj¹cy, ³añcuchy oraz osprzêt do podnoszenia 
przed jego zastosowaniem. Wadliwe elementy nale¿y niezw³ocznie naprawiæ lub zast¹piæ 
nowymi.
- Pracuj¹c z materia³em ³atwopalnym lub olejem surowym nale¿y zapewniæ 
prewencyjne œrodki bezpieczeñstwa na wypadek po¿aru.
- Nie nale¿y pracowaæ na maszynie podczas burzy.

2) PRZESTROGA  WEZWANIE DO ZACHOWANIA OSTRO¯NOŒCI

- Przed rozpoczêciem pracy na maszynie nale¿y sprawdziæ, czy pasy napêdowe 
zosta³y prawid³owo napiête.
- Nale¿y sprawdziæ ca³y osprzêt mocowany do maszyny, aby upewniæ siê czy 
œruby mocuj¹ce nie poluŸni³y siê.
- Nie nale¿y naciskaæ wy³¹czników znajduj¹cych siê na pulpicie sterowniczym w 
rêkawicach ochronnych  mog³o by dojœæ do niepoprawnego wyboru lub innych pomy³ek.
- Przed uruchomieniem maszyny nale¿y rozgrzaæ wrzeciono i wszystkie 
mechanizmy posuwowe.
- Nale¿y sprawdziæ, czy poziom ha³asu podczas obróbki elementów nie przekracza 
dozwolonej wartoœci.
- Podczas obróbki elementów nie nale¿y dopuszczaæ do gromadzenia siê wiórów. 
Wióry s¹ bardzo gor¹ce i mog¹ przyczyniæ siê do powstania po¿aru.
- Po zakoñczeniu pracy na maszynie nale¿y wy³¹czyæ przycisk systemu 
steruj¹cego, wy³¹cznik g³ówny a nastêpnie wy³¹cznik zasilania g³ównego.



1.5 Przepisy bezpieczeñstwa podczas mocowania elementów obrabianych oraz 
               Narzêdzi.

1) OSTRZE¯ENIE

- Nale¿y zawsze u¿ywaæ narzêdzi przeznaczonych do danego typu pracy i 
odpowiadaj¹cych specyfikacji maszyny.
- Nale¿y niezw³ocznie wymieniæ têpe narzêdzia, gdy¿ s¹ one czêst¹ przyczyn¹ 
urazu i uszkodzenia maszyny.
- Przed uruchomieniem wrzeciona nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie czêœci zosta³y 
poprawnie zamontowane.
- Po zamontowaniu wyposa¿enia na wrzecionie nie nale¿y przekraczaæ zalecanej 
prêdkoœci obrotowej.
- Je¿eli wykorzystywane wyposa¿enie nie jest wyposa¿eniem zalecanym przez 
producenta, nale¿y uzyskaæ od niego informacje dotycz¹ce zalecanej prêdkoœci.
- Nale¿y uwa¿aæ, aby palce lub rêka osoby obs³uguj¹cej maszynê nie zosta³a 
uchwycona przez uchwyt lub lunetê.
- Do podnoszenia ciê¿kich uchwytów, lunet i elementów obrabianych nale¿y 
u¿ywaæ odpowiedniego oprzyrz¹dowania.

2) PRZESTROGA  WEZWANIE DO ZACHOWANIA OSTRO¯NOŒCI

- Nale¿y upewniæ siê, ¿e d³ugoœæ narzêdzia nie narusza funkcji i dzia³ania 
osprzêtu mocuj¹cego jakim jest uchwyt zaciskowy lub innych przedmiotów.
- Po zamontowaniu narzêdzi i elementów obrabianych nale¿y przeprowadziæ 
próbny przebieg pracy.
- Przy u¿ywaniu szczêk miêkkich nale¿y sprawdziæ, czy dok³adnie mocuj¹ 
element obrabiany oraz czy zacisk uchwytu jest poprawny.
- Niezale¿nie od tego, z której strony maszyny zamontowany zosta³ imak no¿owy, 
nale¿y skontrolowaæ jego poprawne po³o¿enie.
- Nie nale¿y u¿ywaæ przyrz¹dów pomiarowych, które mog³yby przeszkodziæ w 
eksploatacji maszyny.
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