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EC/EU Deklaracja zgodności 
1) 2) My:   BOMAR, spool. s r.o. 

Těžební 1236/1 
627 00 Brno, Czech Republic 

 Id. No: 48908827 
oświadczamy 

że następujące wyznaczone urządzenie w oparciu o jego koncepcję i konstrukcję, a także projekt rozpoczęty przez 
nas spełnia odpowiednie podstawowe wymagania bezpieczeństwa dekretów rządu. 

To stwierdzenie dotyczy wyłącznie urządzenia maszynowego w warunkach, w których zostało wprowadzone na 
rynek. Nie dotyczy to części dodanych następnie przez użytkownika końcowego lub modyfikacji dokonanych 
następnie przez użytkownika końcowego. 

  W przypadku jakiejkolwiek modyfikacji urządzenia nie zatwierdzonej przez nas niniejsza deklaracja traci ważność. 

Name: Piła taśmowa 

Type : Ergonomic 320.258 GANC 

Serial number:  

Manufacturer BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno 

Product data   

Determination: do dzielenia poprzecznego i cięcia walcowanych i ciągnionych prętów i profili ze stali, stali 
nierdzewnej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych 

Description: Podstawa, stół, zespół tnący z taśmą i napędem, urządzenie mocujące, chłodzenie 
system, el. przełącz panel z panelem sterowania. 

 Pneumatyka  NO  YES  Hydtaulika  NO  YES  System sterowania NO  YES  
Technical data: Prędkość cięcia  20-120 m.min-1 
 Kat cięcia  0° to 60° 
 Wymiary całkowite w mm (l×w×h) 2650x2050x1750 
 Moc przyłączeniowa 2,5 kW 
 Waga 700 kg 
Documentation: 
Dokumentacja techniczna tego urządzenia została opracowana zgodnie z przepisami rządowymi nr. 176/2008, załącznik 7, 
część A. 
Urządzenie spełnia odpowiednie wymagania określonych dyrektyw: 2006/42/EC 
 2014/30/EU 
Zastosowane normy zharmonizowane, normy krajowe i specyfikacje techniczne: 

ČSN EN ISO 12100:2011 ČSN EN ISO 16093:2018 ČSN EN ISO 13857:2008 
ČSN EN ISO 4413:2011  ČSN EN 60204 -1 ed.3:2019 

ČSN EN 55011 ed.4+A1:2017 ČSN EN 61000-6-2 ed.3:2006 ČSN EN 61000-6-4 ed.2+A1:2011 

Produkt jest bezpieczny pod warunkiem powszechnego i określonego użytkowania. . 

Ocenę zgodności przeprowadzono zgodnie z §5, par. 2, ustawa nr. 22/1997 Coll. Z późniejszymi zmianami 

 

 

08.07.2019 Alfred Pichlmann, Managing Director 

Miejscowość I data 

 

Nazwa i funkcja podmiotu odpowiedzialnego, 
podpis 

1) Nazwa, adres i numer identyfikacyjny podmiotu wystawiającego deklarację zgodności (producent importera) 
2) Osoba upoważniona do uzupełnienia dokumentacji technicznej 
3) Upoważniony lub akredytowany organ współpracujący w zakresie oceny zgodności 
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! 

Jeśli urządzenie jest zainstalowane bez sprzętu bezpieczeństwa oferowanego przez BOMAR, spol. s ro lub jego agentów i 
używane przez klienta (lub kupującego), wówczas deklaracja WE traci ważność. 
Deklaracja zgodności CE jest ważna tylko wtedy, gdy klient (kupujący) zainstalował sprzęt bezpieczeństwa BOMAR w 
urządzeniu lub w innym urządzeniu równoważnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wszystkie elementy maszyny i komponenty, które zostały wbudowane w urządzenie przez BOMAR, spol. s ro zostały 
uznane za "identyczne" do urządzenia zabezpieczającego, oferowane przez BOMAR, spol. s ro lub jego przedstawiciele. 
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Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana przed transportem, instalacją, 
użytkowaniem, serwisowaniem, naprawą, przechowywaniem i usunięciem przez 
osobę, która zajmuje się maszyną 

Instrukcja obsługi zawiera istotne informacje. Operator musi zapoznać się z 
informacjami na temat montażu i obsługi, zasad BHP, serwisowania maszyny, 
ponieważ wytrzymałość i żywotność maszyny muszą zostać zapewnione. Instrukcja 
obsługi określa, w jaki sposób unikać ryzyka, które jest związane z pracą z maszyną 
Przed transportem i użytkowaniem maszyny prosimy dokładnie przeczytać 
instrukcję! 

 

1.1. Przeznaczenie maszyny 

Przecinarka Ergonomic 320.258 GANC służy do cięcia I skracania prętów 
ciągnionych I walcowanych oraz profile ze stali, stali nierdzewnej, metali 
nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych z kątem cięcia  w zakresie 0° to 60°. 

Materiałów palnych nie wolno ciąć! Jakiekolwiek użycie i eksploatacja niezgodnie z 
przeznaczeniem są zabronione i producent/dostawca nie odpowiada za 
jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użycia. Operator ponosi 
pełną odpowiedzialność! 

Maszyna jest wyposażona w system bezpieczeństwa i ochrony operatora oraz 
maszyny. Jednakże system bezpieczeństwa i ochrony nie jest w stanie zapobiec 
obrażeniom. Personel serwisujący musi przeczytać i zrozumieć ten rozdział zanim 
zacznie pracować z maszyną. Miej zawsze pod ręką zasady BHP! Personel 
serwisujący musi zawsze brać pod uwagę inne aspekty ryzyka, które dotyczą 
warunków otoczenia i materiału. 

1.2. Ubranie ochronne I bezpieczeństwo obsługi 

Noś ciasno przylegające ubranie robocze! Luźne ubranie może zostać wciągnięte 
przez części maszyny i spowodować poważne obrażenia. 

Używaj obuwia ochronnego z podeszwami antypoślizgowymi! Nieodpowiednie 
buty mogą powodować utratę równowagi która może zakończyć się kontuzją. 
Spadające części materiału mogą również powodować poważne obrażenia.  

Używaj gogli ochronnych! Wióry i płyn chłodzący mogą uszkodzić twoje oczy. 

Uwaga! 
Instrukcja obsługi musi być dostępna wraz z maszyną! 
Instrukcja obsługi musi być przechowywana w dobrym 
stanie! 

Uwaga! 
Rękawic można używać tylko do wymiany materiału (piły 
taśmowej)! Maszyna i akcesoria muszą być wyłączone! 
Podczas pracy maszyny nie wolno używać rękawic! Jest to 
niebezpieczne ponieważ niektóre części maszyny mogą 
wciągnąć rękawice! 
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Zawsze używaj ochraniaczy słuchu! Większość maszyn emituje do 80 dB i może 
uszkodzić słuch. 

Nie noś biżuterii i zawsze związuj długie włosy do tyłu! Poruszające się części 
maszyny mogą wciągnąć biżuterię lub  luźne włosy i spowodować poważne 
obrażenia.  

Obsługuj maszynę tylko jeżeli czujesz się dobrze. Choroby czy kontuzje pogarszają 
koncentrację. Unikaj pracy z maszyną kiedy może to być niebezpieczne dla ciebie 
lub twoich współpracowników. 

Operator może obsługiwać maszynę jedynie gdy czuje się na siłach aby jej używać. 
Kontuzje i choroby mogą obniżać koncentrację. Nie należy pracować na maszynie jeżeli 
może to narażać pozostałych pracowników na niebezpieczeństwo.  

  

1.3. Zasady BHP dla operatora maszyny 

 Maszynę może obsługiwać tylko jedna osoba. Operator maszyny jest 
odpowiedzialny za obecność innych osób przy maszynie. 

 Zamknij osłony przed uruchomieniem maszyny i sprawdź czy nie są one 
uszkodzone. Uszkodzone osłony muszą zostać naprawione lub wymienione. Nie 
uruchamiaj maszyny jeżeli osłona jest zdjęta! 

 

 Sprawdź czy kable elektryczne nie zostały uszkodzone. 

 Nie przytrzymuj materiału przy zaciskaniu imadła i podczas cięcia! 

 Nie obsługuj przycisków ani włączników na pulpicie sterowniczym jeżeli masz 
ubrane rękawice! 

 Podczas uruchamiania maszyny upewnij się, że w obrębie pracy maszyny nie 
ma nikogo (tzn. w obrębie pracy imadła, piły tarczowej, ramienia piły etc.) 

 Pod żadnym pozorem nie dotykaj elementów obrotowych. 

 Pracuj na maszynie jedynie gdy jest ona w dobrym stanie! 

 Sprawdź co najmniej raz podczas zmiany czy maszyna nie jest uszkodzona. 
Jeżeli maszyna jest uszkodzona, poinformuj o tym swojego przełożonego!  

Uwaga! 
Nie podłączaj maszyny do prądu jeżeli osłony są zdjęte. 
Nie dotykaj sprzętu elektrycznego. 

Zawsze przestrzegaj zasad BHP! 
Przeczytaj instrukcję obsługi zanim zaczniesz pracować z 
maszyną! Przechowuj instrukcję obsługi w dobrym stanie! 

 Uwaga! 
Maszyna może być obsługiwana przez osoby powyżej 18 
roku życia! 
Maszyna może być obsługiwana tylko przez  osoby 
fizycznie i umysłowo sprawne do jej obsługi . 

Uwaga! 
Zwróć uwagę na znaki bezpieczeństwa umieszczone na 
maszynie. Nie wolno ich usuwać ani niszczyć! 
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 Utrzymuj miejsce pracy w czystości! Upewnij się, że w miejscu pracy jest 
odpowiednie oświetlenie. 

 Usuń rozlaną wodę i olej z podłogi i osusz ją. Nie dotykaj płynu chłodniczego 
gołymi rękoma! Nie ustawiaj dyszy płynu chłodniczego kiedy maszyna jest 
uruchomiona.    

 Nie usuwaj wiórów z obszaru roboczego maszyny, gdy jest ona uruchomiona! 

 Nie używaj skompresowanego powietrza do czyszczenia maszyny lub do 
usuwania wiórów! 

 podczas usuwania wiórów używaj urządzeń ochronny! 

 

1.4. Zasady BHP podczas serwisowania I napraw 

Wyłącz główny włącznik i zablokuj go zanim rozpoczniesz prace serwisowe! W 
przeciwnym razie istnieje możliwość niebezpiecznego uruchomienia się maszyny.  

Tylko przeszkolona osoba może przeprowadzać prace serwisowe i naprawy. Przy 
wymianie części używaj tylko części identycznych jak oryginalne. W przeciwnym 
razie istnieje możliwość zagrożenia zdrowia. Używaj tylko rekomendowanych olei 
hydraulicznych, olei i smarów!    

Nie usuwaj i nie blokuj włączników krańcowych lub systemów bezpieczeństwa! 
Jakiekolwiek użycie pilarki, akcesoriów czy części maszyny w celach  innych niż  
zalecane przez firmę BOMAR, spol. s r.o. nie jest  dozwolone. Gwarancja na ten 
produkt zostaje w takim przypadku utracona a BOMAR, spol. s r.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za spowodowane uszkodzenia!  

 

1.4.1. Zasady BHP podczs serwisowania i naprawy jednostki hydraulicznej 

 

Zgodność z zasadami czystości jest podstawowym warunkiem bezproblemowego 
działania urządzeń hydraulicznych. Elementy hydrauliczne to produkty wykonane z 
wysoką precyzją, a każde zanieczyszczenie prowadzi do skrócenia żywotności, a 
nawet awarii. Konsekwencje są bardzo trudne i kosztowne do usunięcia. 

Zawsze używaj czystych narzędzi. Nigdy nie wkładaj części i elementów 
mocujących, które są częścią obwodu hydraulicznego na brudną powierzchnię. 
Najlepszym środkiem czyszczącym jest papier krepowy. Włókna ściereczek do 
czyszczenia mogą również powodować nieprawidłowe działanie. 

Uwaga! 

Tylko wykwalifikowana osoba może przeprowadzać serwisowanie I 
naprawy sprzętu elektrycznego! Należy zachować szczególna 
ostrożność podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. Porażenie prądem 
może mieć śmiertelne konsekwencje! Należy zawsze przestrzegać 
instrukcji BHP! 

Uwaga! 

 Naprawy i konserwacja układu hydraulicznego może być wykonywana 
wyłącznie przez wykwalifikowaną i upoważnioną osobę, która posiada 
wiedzę na temat układu hydraulicznego w stopniu wystarczającym do 
wykonywania określonych zadań w ramach danego zlecenia. Jeśli nie 
masz wystarczającej wiedzy, nie ingeruj w obwód hydrauliczny, ale 
skontaktuj się z producentem lub specjalistycznym warsztatem 
autoryzowanym przez producenta. 
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Usuń osłony ochronne z nagwintowanej komory tuż przed montażem urządzenia. 

Przepłukać węże i rury przed montażem za pomocą benzyny lub innego środka 
czyszczącego i przedmuchać przez nie sprężone powietrze. 

Wszystkie elementy muszą być odpowiednio dokręcone. Jednak nie używaj dużej 
siły. 

1.5. Zasady BHP dotyczące chłodziwa 

1.5.1. Pierwsza pomoc 

1. Zdejmij i bezpiecznie usuń zanieczyszczoną, nasączoną odzież. 

2. W przypadku wdychania oparów, wyjść na świeże powietrze lub odwiedzić 
lekarza 

3. Przemyć wodą i ewentualnie nasmarować kremem wszelkie punkty kontaktu ze 
skórą 

4. Przepłucz oczy wodą i odwiedź lekarza. 

5. W przypadku połknięcia, wypij dużo wody i wywołaj wymioty. Odwiedź lekarza. 

1.6. Instrukcja bezpieczeństwa dla barier laserowych 

Maszyna do swojej funkcji wykorzystuje czujniki 
laserowe do celów kontrolnych.  

Na podajniku znajdują się czujniki laserowe do celów 
kontrolnych.  

W pobliżu źródła promieniowania laserowego znajduje 
się naklejka zabezpieczająca.  

Nie wolno patrzeć na promień lasera! Laser w tej 
maszynie to klasa 1M.  

 

 

 

Uwaga!  

Dla prawidłowego działania lasera konieczne jest regularne sprawdzanie 
drożności promienia lasera na czujniku oraz czyszczenie lasera z 
zanieczyszczeń (czysta szmatka + spirytus) po każdej zmianie. Zachowaj 
ostrożność podczas czyszczenia, aby laser nie został zarysowany i 
złamany  

UWAGA 
 Podczas obchodzenia się z chłodziwem należy zawsze 

przestrzegać dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa 
pracy i instrukcji producenta. 

 Podczas obchodzenia się z płynami chłodniczymi 
zawsze noś rękawice ochronne! 

 Należy zawsze zakładać gogle ochronne! 
 Płyn chłodzący może dostać się do oczu i spowodować 

trwałe ciężkie obrażenia 
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1.7. Zabezpieczenie maszyny 

Maszyna jest wyposażona w zabezpieczenia. To chroni operatora przed 
okaleczeniami, a maszynę przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia to blokady, 
wyłączniki awaryjne i osłony. Sprawdź raz w tygodniu działanie zabezpieczeń. Jeżeli 
zabezpieczenia nie działają, należy zatrzymać pracę i je naprawić lub wymienić. 

 

1.7.1. Total stop 

Przycisk TOTAL STOP jest używany do wyłączenia 
awaryjnego maszyny w przypadku usterki lub zagrożenia 
zdrowia. Naciskając przycisk TOTAL STOP wyłączasz 
zasilanie.. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń czy usterek, 
natychmiast naciśnij przycisk TOTAL STOP! 

Zwolnienie przycisku jest możliwe poprzez przekręcenie 
górnej części przycisku. 

 

 

Wyłącznik awaryjny znajduje się na panelu sterującym 

 

1.7.2. Osłona ramienia 

Zwiększone niebezpieczeństwo! 
Nie podchodź do obszaru cięcia. W przeciwnym razie 
narażasz się na poważne obrażenia. 
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IJeśli osłona zostanie otwarta podczas pracy, wyłącznik krańcowy zostanie otwarty, 
to piła taśmowa zatrzymana się. Maszyna nie może pracować z otwartą osłoną 
ramienia nawet w trybie serwisowym. 

  

Zanim uruchomisz maszynę, upewnij się że osłona ramienia jest zamknięta! 

1.7.3. Osłona piły taśmowej 

Piła jest chroniona przez trzy osłony 

- Od ruchomej kostki prowadzącej do ramienia  
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- Od szczęki imadła do ramienia (po obu stronach) 

 

Nigdy nie uruchamiaj napędu maszyny jeśli osłony nie są zamontowane. 

1.7.4. Osłony imadeł 

Pokrywy te zabezpieczają pracowników przed dostępem do imadeła podającego w 
czasie pracy.  

Pracownicy serwisu są chronieni przed urazami. 

Osłona podajnika  (boczna  I górna) 
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Osłona jest połączona z ramieniem piły i osłona zmienia swoje położenie wraz z 
obrotem ramienia do wymaganych kątów cięcia tak, aby podajnik był dostatecznie 
zabezpieczony, a jednocześnie osłony nie utrudniały obracania się ramienia piły 

 

 

Otwieranie osłony odbywa się przy pomocy dzwigni. 
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Jeśli osłona zostanie otwarta podczas cięcia, wyłącznik krańcowy zostanie 
zwolniony (patrz strzałka), maszyna zostanie zatrzymana. Uruchomienie piły 
taśmowej w trybie ustawionym jest niemożliwe. 
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Jeśli nie można uruchomić maszyny lub podajnika i nie są znane inne przyczyny, 
należy przede wszystkim dokładnie sprawdzić, czy zamykane pokrywy są 
zamknięte! 

Osłona  
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Maszynę można ponownie uruchomić dopiero po założeniu i zamknięciu 
wszystkich osłon! 

1.7.5. Napinanie taśmy i kontrola 

Urządzenie to sprawdza naprężenie taśmy piły i powoduje natychmiastowe 
wyłączenie maszyny w przypadku jej zerwania. 

 

Urządzenie zawiera wyłącznik krańcowy. Jego ustawienia opisano w rozdziale 
Konserwacja maszyny. Dokładnie i okresowo sprawdzaj rozciąganie i ewentualnie 
dostosuj 
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1.7.6. Zapobieganie wyciekowi chłodziwa 

Zabrania się używania maszyny bez zainstalowanej osłony odprowadzającej 
chłodziwo do zbiornika. 

 

 

Brak osłony do zbierania chłodziwa grozi wyciekiem chłodziwa do otoczenia 
maszyny i przedostaniem się chłodziwa do instalacji elektrycznej maszyny. 

W przypadku wycieku chłodziwa do miejsc innych niż wskazane należy wyłączyć 
maszynę wyłącznikiem głównym i usunąć ciecz z tych miejsc. 
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1.8. Umístění bezpečnostních značek / Verteilung der 
Sicherheitszeichen / Miejsce umieszczenia oznaczeń 
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1.9. Umístění štítku stroje / 
Maschinenschild position / 
Pozycja tabliczki znamionowej 
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2. Dokumentace stroje / 
Dokumentacja maszyny 
/ 
Dokumentation der 
Maschine 
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2.1. Technická data / Technische Daten /Dane techniczne 

Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Ciężar maszyny: 

 Hmotnost / Gewicht / Waga 700 kg 

Rozměry stroje / Maschinengröße / Rozmiar maszyny: 

 Délka / Länge / Długość 

 Šířka / Breite / Szerokość 

 Výška / Höhe / Wysokość 

2650 mm 

2050 mm 

1750 mm 

Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Sprzęt elektryczny: 

 Napájení / Versorgungsspannun / Napięcie zasilania 

 Příkon / Gesamptschlusswert / Moc całkowita 

 Max. jištění / Max. Vorschaltsicherung / Maks. 
Bezpiecznik 

 Krytí / Schutzart / Ochrona 

~ 3 x 400V, 50Hz, TN-C-S 

2,5 kW 

10 A 

IP 54 

Akustický tlak / Schalldruckpegel / Ciśnienie akustyczne: 

 Ergonomic 320.258 GANC LAeqv = 70 dB 

Pohon – pilový pás/ Atrieb -Sägeband/ Napęd - piła taśmowa: 

 Typ / Type / Rodzaj 

 

 

Výkon / Leistung / Moc 

99.001.260 

(M170-PAM90-20/1-FP-i20-B14) 

3x230/400V 

1,5 kW 

Pohon podavač/ Atrieb -Vorschub/ Napęd - podajnik: 

 Typ / Type / Rodzaj 

 

 

 Výkon / Leistung / Moc 

91.001.009 

(MDEMA BI071-32C1C + inkr. sens.) 

230/400V 

0,37 kW 

Chladící zařízení / Kühlmiteleinrichtung / Sprzęt chłodzący: 

 Typ / Type / Rodzaj 

 

 Obsah nádrže / Volumen vom Kühlmittel / Pojemność 

91.020.035 

PA70/150 + filter PA 

15 dm3 

Rozměr pásu / Sägebanddimension / Rozmiar piły taśmowej: 

2910×25 (27)×0,90 mm 

Řezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Prędkość cięcia: 

20-120 m/min 

Jeden zdvih podavavače/ Vorschublänge Einfachhub / Pojedynczy skok podajnika: 

0° - 30°………490 mm 
30°- 45°………..krótki przejazd 
>.45°……blokada podajnika 

Nejmenší zbytek pro podání podavačem/ Najmniejszy kawałek odpadu pozostały w imadle / 
Kleinstes Reststück für Zufuhr mit dem Vorschubspannstock 

Viz Poznámka 1 / Siehe Bemerkung No.1/ Patrz uwaga nr 1 

0° - 30°………145 mm  
30°- 45°………..145 mm -295 mm  

>.45°…… podajnik jest zablokowany 
 

 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 
30 Manual version: 1.03 / Nov. 2019 

Manual rev.: 1 

D
ok

um
en

ta
ce

 s
tr

oj
e 

D
ok

um
en

ta
tio

n 
de

r M
as

ch
in

e 
M

ac
hi

ne
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

 

Řezné rozsahy / Schnittbereiche / Rozmiar cięcia: 

    

0° Ø258 320x258 258x258 

R 45° (+45°) Ø225 230x220 258x258 

R 60° (+60°) Ø120 130x110 110x110 

 

Uwaga! 

Możliwe jest cięcie kątów do + 45 ° w trybie automatycznym, kąty większe od +45 
można ciąć tylko w trybie ręcznym - bez użycia podajnika. 

Przy kątach większych niż + 30 ° posuw podajnika jest zmniejszony, a długość 
najmniejszego kawałka resztek zwiększona. 

Poziom ciśnienia akustycznego:  

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego A (hałas) występuje w miejscu 
eksploatacji LAeqv = 70 dB. Podane wartości są poziomami emisji i mogą nie 
reprezentować bezpiecznych poziomów roboczych. Czynniki, które wpływają na 
rzeczywisty poziom narażenia pracowników, to właściwości pomieszczenia 
roboczego, obrabiany materiał oraz stosowane brzeszczoty, które mogą znacząco 
wpływać jego natężenie. 

Uwaga nr 1 

 

 

 Wartość ma wpływ na najmniejszą 
pozostałą część do wykorzystania 
w podajniku. 

 Wprowadzona wartość ma 
bezpośredni wpływ na długość 
materiału zaciśniętego w imadle 
posuwu oraz bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo pracy maszyny. 
W przypadku zbyt krótkiej długości 
zaciśnięcia istnieje ryzyko 
wysypania się materiału z imadła 
podajnika i zranienia lub 
uszkodzenia maszyny! 
Nie zmieniaj wartości ustawionej 
przez producenta bez 
uwzględnienia wszystkich 
zagrożeń! 
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2.2. Rozměrové schéma / Aufstellzeichnung / Schemat instalacji 
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2.3. Popis / Beschreibung / Opis 
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2.4. Transport i magazynowanie 

2.4.1. Warunki transportu i składowania 

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi transportu i składowania! 
Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować uszkodzenie maszyny. 

 Nie używaj wózka widłowego do obsługi maszyny, jeśli nie masz na to licencji! 

 Nie poruszaj się pod zawieszonymi ładunkami! Usterka urządzenia 
podnoszącego może spowodować poważne obrażenia. 

 Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny podczas transportu. 

 Temperatura powietrza musi wynosić od 25 ° C do 55 ° C, krótkotrwale 
(maksymalnie 24 godziny) do 70 ° C.  

 Nie wystawiać urządzenia na działanie promieniowania (promieniowanie 
mikrofalowe, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie laserowe, 
promieniowanie rentgenowskie). Promieniowanie może spowodować 
problemy w działaniu maszyny i pogorszenie stanu izolacji. 

 Podejmij środki, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią, 
wibracjami i wstrząsami. 

2.4.2. Przygotowanie do transportu i składowania 

Zamknąć imadło i dokładnie naoliwić wszystkie gładkie powierzchnie. 

Opuść ramę piły do najniższego położenia. 

Pamiętaj, aby opróżnić maszynę ze wszystkich śladów środka chłodzącego. 

Przymocuj bezpiecznie wszystkie luźne części do maszyny. 

Bezpiecznie zapakuj i zawiń pulpit sterowniczy, aby uniknąć uszkodzeń podczas 
transportu. 

W celu transportu maszynę należy przykręcić do palety. Upewnij się, że paleta jest 
wystarczająco mocna, aby utrzymać piłę! 

2.4.3. Transport 

Podczas transportu maszynę należy zabezpieczyć tak, aby nie przewróciła się lub 
nie spadła z pojazdu. 

Jeśli to możliwe, przymocuj paletę do podłogi ciężarówki lub przyczepy. 

Uważaj, aby maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. 

Zabrania się obsługi maszyny w jakikolwiek inny sposób niż opisany w niniejszej 
instrukcji obsługi, maszyna może ulec uszkodzeniu. 

Ustawić widły zgodnie z oznaczeniami! 
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2.4.4. Składowanie 

Przechowuj maszynę tylko w warunkach opisanych w instrukcji, aby uniknąć 
uszkodzenia maszyny. 
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2.5. Uruchomienie 

2.5.1. Warunki pracy maszyn 

Przestrzegać warunków producenta dotyczących obsługi maszyny! 
Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować uszkodzenie maszyny. 

Producent gwarantuje prawidłowe działanie maszyny w następujących warunkach: 

 Przy temperaturze powietrza od 10 ° C do 40 ° C; średnia temperatura w ciągu 
24 godzin nie może przekraczać 35 ° C. 

 Przy wilgotności względnej powietrza w przedziale od 30% do 95% (bez 
kondensacji). Wysokość do 1000 metrów. 

 Nie narażaj urządzenia na żadne promieniowanie (promieniowanie 
mikrofalowe, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie laserowe, 
promieniowanie rentgenowskie). Promieniowanie może powodować problemy 
z działaniem maszyny i pogorszyć stan izolacji. 

2.5.2. Rozpakowanie i montaż piły taśmowej 

1. Zdejmij opakowanie z maszyny i rozpakuj wszystkie części. 

 

2. Teraz umieść wszystkie dołączone części na miejscu. 

2.5.3. Montaż ogranicznika długości do ustawiania długości materiału 

 

1. Wsuń ogranicznik długości w otwór z boku imadła. 

Uwaga! 
Przed przystąpieniem do montażu wyłącz wyłącznik główny 
i zablokuj go! W przeciwnym razie istnieje możliwość 
przypadkowego uruchomienia maszyny. 
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2. Przesuń ogranicznik długości do materiału. 

 

3. Ustaw jednostkę miary na wartość zerową. 

 

4. Zamocować drążek prowadzący ogranicznika długości na miejscu za pomocą 
śruby, która jest umieszczana w otworze z boku imadła. 
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2.5.4. Mocowanie zbiornika na płyn chłodzący 

Uwaga! 

Zabrania się obsługi maszyny bez zbiornika do spuszczania chłodziwa! 

brak zbiornika do spuszczania chłodziwa grozi wyciekiem chłodziwa do otoczenia 
maszyny i przedostaniem się chłodziwa do instalacji elektrycznej 
maszyny.

 

 

1. Postaw wannę na zbieranie chłodziwa na cokole z boku pilarki. 
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2. Podłączyć wąż do odprowadzania chłodziwa do wylotu wanny, a drugi koniec 
zanurzyć w zbiorniku chłodziwa. 
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2.5.5. Kotevní plán / Verankerungsplan / Plan kotwienia 
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2.5.6. Instalacja i poziomowanie maszyny 

Przed zainstalowaniem maszyny sprawdź nośność podłogi. Jeśli wytrzymałość 
podłogi nie spełnia wymagań, należy przygotować niezbędną podstawę dla 
maszyny. 

Minimalne wymagania: 

ciężar maszyny – Ergonomic 320.258 GANC – 700 kg 

+ waga akcesoriów 

+ maksymalna waga materiału 

 Maszynę należy wypoziomować w pozycji poziomej. Po wypoziomowaniu 
wszystkie stopy maszyny muszą dotykać podłogi. 

 Maszynę należy wypoziomować za pomocą skalibrowanej poziomicy. Umieść 
poziomicę w pobliżu imadła. Wyreguluj przenośniki rolkowe zgodnie z 
poziomicą. 

 Przy wypoziomowaniu maszyny należy zadbać o wystarczającą przestrzeń do 
obsługi, napraw, serwisowania maszyny i przenoszenia materiału. 

 Maszyna oraz wszystkie dołączone do niej części i akcesoria muszą być 
widoczne z miejsca pracy. 

2.5.7. Połączenie elektryczne 

 

Parametry elektryczne maszyny: 

 Napięcie serwisowe:   ~ 3×400 V, 50 Hz, TN-C-S 

 Całkowity wkład:   2,5 kW 

 Maks. bezpiecznik:   10 A 

Przed podłączeniem maszyny należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania i 
zapewnić suche miejsce do podłączenia. 

 

Napięcie robocze musi być zgodne z napięciem sieciowym! Przekrój przewodu zasilającego 
musi odpowiadać prądowi znamionowemu przez maks. obciążenie 
maszyny.

 

Uwaga: 
Wartości przekroju przewodu i prądu znamionowego można 
znaleźć w przepisach. 

Uwaga: 

Gniazdo z widelcem może być używane tylko dla maszyn o 
prądzie znamionowym poniżej 16 A i całkowitym poborze 
mocy poniżej 3 kVA. 

Uwaga! 
Serwis i naprawy sprzętu elektrycznego może 
wykonywać tylko wykwalifikowany fachowiec! 
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z 
wyposażeniem elektrycznym. Wypadek z wysokim 
napięciem może mieć śmiertelne konsekwencje! Zawsze 
postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa pracy. 
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Linia wejściowa wyposażona jest w gniazdo 16 A do podłączenia maszyny do linii 
zasilającej. W przypadku podłączenia maszyny za pomocą połączenia bezpośredniego, 
należy dodać dodatkowy wyłącznik główny, który można zablokować w pozycji 
zerowej.

 

Uwaga! 
W takim przypadku dodatkowy przełącznik staje się 
przełącznikiem głównym, a wyłącznik główny maszyny 
pełni jedynie funkcję pomocniczą! 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 
42 Manual version: 1.03 / Nov. 2019 

Manual rev.: 1 

D
ok

um
en

ta
ce

 s
tr

oj
e 

D
ok

um
en

ta
tio

n 
de

r M
as

ch
in

e 
M

ac
hi

ne
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

2.5.8. Sprawdź kierunek obrotu piły taśmowej 

 

Po pomyślnym podłączeniu maszyny włącz maszynę i na krótko uruchom silnik 
napędowy opaski. Ruch taśmy musi być zgodny z kierunkiem strzałki na osłonie 
piły. Jeśli kierunek taśmy tnącej nie zgadza się, należy zamienić fazy na linii 
zaciskowej. 

2.5.9. Napełnianie układu chłodzenia 

Przygotuj mieszankę wody i płynu chłodzącego. Przechowywać w stężeniu 
określonym przez producenta. Zdejmij pokrywę z otworu odpływowego. Wlej 
mieszaninę do zbiornika układu chłodzenia. 

Podczas napełniania zbiornika cieczą chłodzącą należy uważać, aby ciecz nie 
wyciekała ze zbiornika i nie przelewała się ze zbiornika. 

Podczas pracy ciecz przepływa przez sito spustowe z powrotem do zbiornika. 
Utrzymuj sitko spustowe w czystym stanie. 

2.6. Sprawdzenie funkcji maszyny 

Przed rozpoczęciem kontroli dokładnie zapoznaj się z rozdziałem Sterowanie 
maszyną. Nie przystępuj do sprawdzania, jeśli nie rozumiesz w pełni wszystkich 
elementów sterujących i funkcji maszyny. 

Sprawdź, czy maszyna lub niektóre części maszyny nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. 

Sprawdź, czy wszystkie osłony są zainstalowane i działają. Sprawdź (za pomocą 
Tenzomat), czy taśma piły jest prawidłowo naciągnięta. W razie potrzeby można 
naciągnąć taśmę piły zgodnie z rozdziałem Dobór i wymiana piły. Prawidłowe 
wartości naprężenia taśmy piły znajdują się na Tenzomat. 

Włącz wyłącznik główny i sprawdź silniki i układy (napęd taśmy piły, pompa 
hydrauliczna, pompa chłodząca, przenośnik wiórów). 

Otwórz i zamknij główny imadło. Obróć ramę piły taśmowej z jednej zewnętrznej 
pozycji do drugiej zewnętrznej pozycji. Podnieś ramę piły do górnej pozycji, a 
następnie opuść ramę piły do najniższej pozycji. 

Wykonaj jeden cykl cięcia bez materiału. Sprawdź, czy maszyna pracuje bez 
żadnych nieprawidłowości. Jeśli wszystkie funkcje maszyny działają prawidłowo, 
maszyna jest gotowa do pracy. 

2.7. Utylizacja maszyny po okresie użytkowania 

Wlać wszystkie płyny eksploatacyjne (płyn chłodzący, olej hydrauliczny) z maszyny 
do wyznaczonych zbiorników. Rozłożyć maszynę na oddzielne części i zutylizować 

zgodnie z obowiązującymi dyrektywami. 

Materiał opakowaniowy Utylizować również zgodnie z obowiązującymi 
dyrektywami. 
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Opakowania i części maszyn zawierające surowce wtórne można poddać 
recyklingowi. 
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2.8. Piła taśmowa 

Zdejmij osłonę piły dopiero po zainstalowaniu i wstępnym napięciu taśmy. W ten 
sposób minimalizujesz ryzyko kontuzji. 

2.8.1. Rozmiar piły 

2910×27×0,90 mm 
2.8.2. Wybór systemu zębów piły 

Producenci dostarczają piły taśmowe ze stałym i zmiennym systemem zębów. 
Ważnym czynnikiem przy doborze systemu zębów jest długość kanału tnącego w 
stosunku do wielkości produktu. 

 Stały system zębów - taśma piły ma stałą podziałkę zębów na całej swojej 
długości. Ten typ nadaje się do cięcia materiałów pełnych. 

 Zmienny system zębów - podziałka zębów jest zmienna. Zmienny system 
zębów stosowany jest do materiałów profilowanych i cięcia wiązek. Zmienna 
podziałka zębów obniża wibracje taśmy piły, zwiększa żywotność taśmy piły 
oraz jakość ciętego obszaru. 

 

W poniższej tabeli zalecany jest rodzaj uzębienia w zależności od wielkości i profilu 
ciętego materiału. 

Przypisy: 

ZpZ – liczba zębów na jeden cal 

S – ząb z zerowym kątem zębów 

K – ząb z dodatnim kątem zębów 

Przykłady oznakowania systemu zębów: 

32 S - liczba „32” oznacza 32 zęby na cal (uzębienie stałe), 

litera „S” oznacza zęby pod zerowym kątem względem opaski. 

4–6 K - liczba „4–6” oznacza od 4 do 6 zębów na cal (zmienny system zębów); 

litera „K” oznacza zęby dodatnim kątem względem opaski. 

2.8.3. Docieranie piły taśmowej 

Aby osiągnąć pełną żywotność zespołu, zalecamy wykonanie rozbiegu. 

Docieranie: wykonaj cięcie przy prędkości opuszczania ramienia na 50%. Jeśli 
występują wibracje, zwiększ lub zmniejsz prędkość taśmy. Podczas cięcia dużych 
kawałków uruchom taśmę przez około 15 minut. 

Po uruchomieniu taśmy zwiększ prędkość opuszczania ramienia do normalnej. 
Docieranie taśmy piły zapobiega powstawaniu mikro pęknięć na krawędziach 
tnących nowej piły, powstających w wyniku pierwszego nadmiernego naprężenia. 
Zmniejszyłoby to znacznie jego żywotność. 

 

 

 

BOMAR zaleca do swoich pił taśmowych zmienny system 
zębów. 
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 Optymalne docieranie taśmy tnącej zapewnia idealne zaokrąglone krawędzie 
tnące, a zatem spełnione są warunki dla maksymalnej żywotności. 

 

 

Uwaga: 
Należy zawsze docierać nowe taśmy 
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2.9. Tabela doboru zębów 
MATERIAŁ W KSZTAŁCIE (Dp, S = mm) 

Dp

S  

Dp

S  
S

Dp

 

Dp

S  

Dp

S  

Uwaga: Tabela przedstawia wybór systemu zębów do cięcia jednego kawałka profilu. Aby wyciąć więcej kawałków profili (wiązki), należy pomyśleć o wielkości 
ściany jako dwukrotności ściany z jednego profilu (czyli rozmiar „S” równa się 2 × S). W tabeli przedstawiono systemy zębów stałe i zmienne. 

System zębów (ZpZ) 
Średnica zewnętrzna profilu Dp [mm] Rozmiar ściany 

S [mm] 
20 40 60 80 100 120 

2 32 S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 

3 24 S 18 S 14 S 14 S 10–14 S 10–14 S 

4 24 S 14 S 10–14 S 10–14 S 8–12 S 8–12 S 

5 18 S 10–14 S 10–14 S 8–12 S 6–10 S 6–10 S 

6 18 S 10–14 S 8–12 S 8–12 S 6–10 S 6–10 S 

8 14 S 8–12 S 6–10 S 6–10 S 5–8 S 5–8 S 

10 - 6–10 S 6–10 S 5–8 S 5–8 S 5–8 S 

12 - 6–10 S 5–8 S 5–8 S 4–6 K 4–6 K 

15 - 5–8 S 5–8 S 4–6 K 4–6 K 4–6 K 

20 - - 4–6 K 4–6 K 4–6 K 3–4 K 

30 - - - 3–4 K 3–4 K 3–4 K 

50 - - - - - 3–4 K 

 
System zębów (ZpZ) 

Średnica zewnętrzna profilu Dp [mm] Rozmiar ściany 
S [mm] 

150 200 300 500 750 1000 

2 10–14 S 10–14 S 8–12 S 6–10 S 5–8 S 5–8 S 

3 8–12 S 8–12 S 6–10 S 5–8 S 4–6 K 4–6 K 

4 6–10 S 6–10 S 5–8 S 4–6 K 4–6 K 4–6 K 

5 6–10 S 5–8 S 4–6 K 4–6 K 4–6 K 3–4 K 

6 5–8 S 5–8 S 4–6 K 4–6 K 3–4 K 3–4 K 

8 5–8 S 4–6 K 4–6 K 3–4 K 3–4 K 3–4 K 

10 4–6 K 4–6 K 4–6 K 3–4 K 3–4 K 2–3 K 

12 4–6 K 4–6 K 3–4 K 3–4 K 2–3 K 2–3 K 

15 4–6 K 3–4 K 3–4 K 2–3 K 2–3 K 2–3 K 

20 3–4 K 3–4 K 2–3 K 2–3 K 2–3 K 2–3 K 

30 3–4 K 2–3 K 2–3 K 2–3 K 1,4–2 K 1,4–2 K 

50 2–3 K 2–3 K 2–3 K 1,4–2 K 1,4–2 K 1,4–2 K 

75 - 2–3 K 1,4–2 K 1,4–2 K 1,4–2 K 0,75–1,25 K 

100 - - 1,4–2 K 0,75–1,25 K 0,75–1,25 K 0,75–1,25 K 

150 - - - 0,75–1,25 K 0,75–1,25 K 0,75–1,25 K 

200 - - - 0,75–1,25 K 0,75–1,25 K 0,75–1,25 K 

PEŁNY MATERIAŁ (D = mm) 
D

 

D

 

D

 

D

 

D

 
Stały system zębów  Zmienny system zębów 

długość cięcia D system zębów (ZpZ)  długość cięcia D system zębów (ZpZ) 

to 3 mm 32  to 30 mm 10 –14 

to 6 mm 24  20–50 mm 8–12 

to 10 mm 18  25–60 mm 6–10 

to 15 mm 14  35–80 mm 5–8 

15–30 mm 10  50–100 mm 4–6 

30–50 mm 8  70–120 mm 4–5 

50–80 mm 6  80–150 mm 3–4 

80–120 mm 4  120–350 mm 2–3 

120–200 mm 3  250–600 mm 1,4–2 

200–400 mm 2  500–3000 mm 0,75–1,25 

300–800 mm 1,25    
700–3000 mm 0,75    

Přes výše uvedené návrhy berte v úvahu doporučení …….. 
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3. Ovládání stroje / 
Sterowanie maszyną / 
Bedienung der Maschine 
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3.1. Uruchomienie piły taśmowej 

» 
1. Włącz główny wyłącznik piły taśmowej. Wyłącznik główny znajduje się po 

stronie rozdzielnicy. 

 

Po włączeniu system jest inicjalizowany i pojawiają się ekrany inicjalizacji. 

2. Gdy pojawi się monit 

 

… Aktywować obwód bezpieczeństwa maszyny przyciskiem na pulpicie 
sterowniczym maszyny. 

 

Maszyna nie może zostać uruchomiona, chyba że zostanie uruchomiony 
obwód bezpieczeństwa. 

Jeśli obwodu bezpieczeństwa nie można aktywować przyciskiem na panelu 
sterowania maszyny, należy sprawdzić wszystkie elementy zabezpieczające. 

3. Po aktywacji obwodu bezpieczeństwa, pierwszy ekran wybranego trybu 
pojawia się zgodnie z wybranym trybem (patrz pozycja przełącznika 
trybu). 

4. Odwołaj się do maszyny - zobacz rozdział dotyczący referencji maszyny 
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3.2. Panel sterowania - opis 

 

 

 

1 

2 

4 

6 

5 

8 

3 

7 9 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 
52 Manual version: 1.03 / Nov. 2019 

Manual rev.: 1 

O
vl

ád
án

í s
tr

oj
e 

Be
di

en
un

g 
de

r M
as

ch
in

e 
M

ac
hi

ne
 c

on
tr

ol
 

 

1 

LCD 

Wyświetlacz LCD wyświetla informacje o stanie i menu. 
F1 – F4 – klawisze funkcyjne do potwierdzania informacji wyświetlanych na ekranie 

Jeżeli wyświetlany tekst dotyczy klawisza, można potwierdzić podane informacje 
naciskając wskazany klawisz. 

2 Klawisze sterujące / klawiatura numeryczna. 

 

Ruch ramion 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków powoduje podniesienie lub opuszczenie 
ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego podnoszenia. Podczas podnoszenia 
ramienia za pomocą przycisku, ramię można unieść nad całym zakresem siłownika 
podnoszącego. 

 

Bez funkcji 

 

Włącz / wyłącz brzeszczot 
Przycisk z symbolem „I” włącza napęd brzeszczotu, przycisk z symbolem „0” wyłącza 
brzeszczot. 

 

Ruch podajnika 
W trybie ręcznym naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia ruch imadła 
podającego. 

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku STOP jednocześnie z przyciskiem ruchu podajnika 
piły aktywuje MICROFEED w danym kierunku. 

 

Imadło podajnika Otwórz/ Zamknij 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku otwartego lub zaciśnięcie imadła podajnika w 
trybie ręcznym. 

W tym samym czasie docisk imadła (wyposażenie opcjonalne) jest włączany / 
wyłączany. 
Ostrzeżenie: 

Imadło podajnika musi być zaciśnięte zawsze przed zamocowaniem imadła głównego. 

 

Imadło główne Otwórz / Zamknij 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku otwartego lub zaciśnięcie imadła o pełnym skoku 
w trybie ręcznym. 

W tym samym czasie docisk imadła (wyposażenie opcjonalne) jest włączany / 
wyłączany. 

Ostrzeżenie: 
Imadło podajnika musi być zaciśnięte zawsze przed zamocowaniem imadła głównego. 
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Włączanie / wyłączanie obwodu hydraulicznego 

Przycisk z symbolem „I” włącza obwód hydrauliczny, przycisk z symbolem „0” wyłącza 
obwód hydrauliczny. 

Obwód hydrauliczny jest sterowany automatycznie podczas włączania / wyłączania 
cyklu półautomatycznego / automatycznego. 

 

Dobór układu chłodzenia 

Góra - chłodzenie z mikronizatorem (akcesoria opcjonalne) 

Dół - Wypłucz maszynę, pompa chłodząca działa nawet przy wyłączonym napędzie 
pasowym. 

3 
Obwód bezpieczeństwa 

Włączyć obwód bezpieczeństwa, naciskając przycisk. 

4 
Cykl START 
Po naciśnięciu przycisku rozpocznie się cykl cięcia. 

5 
Przycisk stopu 

Po naciśnięciu przycisku cykl cięcia jest przerywany lub wyłączany. 

6 

Wybór trybu maszyny 

0   do ustawień i obsługi 

     dla trybu ręcznego 

  dla trybu automatycznego 

Tryb ręczny 
W trybie ręcznym możliwe jest: 

- ręcznie (za pomocą przycisków) sterować poszczególnymi funkcjami 
maszyny 

- uruchomić cykl półautomatyczny naciskając przycisk START (4); cykl 
półautomatyczny można przerwać / zakończyć przyciskiem STOP (6). 

Tryb automatyczny 

Po uruchomieniu trybu działa w pełni automatyczny tryb zgodnie z ustawionym 
programem. 
Menu główne maszyny 

Umożliwienie wejścia w menu, w których można zmieniać parametry serwisowe i 
nastawcze użytkownika. 

7 
Wyłącznik awaryjny 

W przypadku zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa pracy, naciśnij wyłącznik 
awaryjny - wszystkie niebezpieczne ruchy maszyny zostaną NATYCHMIAST 
zatrzymane. 

8 

Zawór regulacyjny 
Zawór regulacyjny ustala prędkość obniżania ramienia do cięcia. Prędkość jest 
ograniczona przez ustawienie ciśnienia na kostkach prowadzących. System ADFR 
Uwaga: Jeśli zawór dławiący zostanie zbyt mocno dokręcony podczas zamykania, 
gniazdo zaworu może zostać zużyte, co spowoduje wyciek. Zawsze delikatnie dokręcaj 
zawór 
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9 
Przemiennik częstotliwości - ustawienie prędkości skrawania 

Służy do ustawienia prędkości taśmy tnącej podczas cięcia z możliwością płynnej 
regulacji. 
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10 Port USB (akcesorium opcjonalne) 
Może być używany do ładowania / zapisywania danych skrawania. 

11 Wyłącznik główny 

 

3.3. Kalibracja maszyny 

Przed pracą na maszynie należy wykonać kalibracje . 

Kalibarcja oznacza ustawienie początkowych pozycji niektórych ruchomych 
zespołów maszyny przed jej dalszym użyciem. 

Jeśli maszyna nie jest skalibrowana: 

- można zmieniać parametry SERWIS i USTAW 

 

- W trybie ręcznym można sterować tylko ograniczonymi ruchami maszyny 

Jednak wyświetlacz nadal pokazuje komunikat <REF>, który ostrzega, że 
maszyna nie została skalibrowana. 

 

 

- Maszyną nie można sterować w trybie automatycznym. 

10 

11 
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Procedura kalibracji maszyny 

1. Usuń wszystkie przedmioty leżące na imadle podającym maszyny. 

 

Aby zwolnić materiał przed kalibracją, imadła można otworzyć w trybie 

ręcznym. . 

2. Obróć ramię piły pod kątem mniejszym niż 45 °. 

Podajnik jest zablokowany i nie ma możliwości rozpoczęcia bazowania maszyny. 

3. Ustaw przełącznik na tryb automatyczny. . 

Komunikat że imadło podające nie jest skalibrowane. 

 

4. Aby rozpocząć kalibrację, naciśnij przycisk START. 

Wyświetlacz pokazuje informacje o trwającym procesie kalibarcji. 

 

Wykonywana jest sekwencja ruchów referencyjnych. 

- pozycjonowanie ramienia do maksymalnego skoku siłownika (kalibracja 
ramienia wyposażone jest w czujnik pomiaru wysokości) 

- zaciśnięcie / zwolnienie imadła posuwu 

- zaciskanie / zwalnianie imadła głównego 

- przejazd podajnika do przodu 

- główne wykrywanie imadła 

- opóźnienie czasowe - ustawione kalibarcji 

Uwaga! 
Przed rozpoczęciem kalibracji usuń cały materiał z piły 
i podajnika. Nie kalibruj się maszyny z materiałem 
zaciśniętym w jednym z imadeł! Istnieje ryzyko kolizji! 
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5. Po pomyślnym procesie na wyświetlaczu pojawi się informacja, że kalibrowanie 
zostało zakończone. 

 

 

Potwierdź przyciskiem F4 <OK>. 

6. Pojawia się ekran do uruchomienia trybu automatycznego - maszyna jest gotowa 
do pracy automatycznej. 

 

3.4. Sterowanie maszyną w trybie ręcznym  

Uwaga! 

Nie ma możliwości sterowania podajnikiem jeśli ustawiony kąt ramienia jest równy 
+ 45 ° lub większy niż + 45 °. 

Przy kątach większych niż + 30 ° posuw podajnika jest zmniejszony, a długość 
najmniejszego kawałka resztek zwiększona. 

3.4.1. Znaczenie symboli na ekranach trybu ręcznego 

Na wyświetlaczu LCD pojawiają się symbole wskazujące przebieg poszczególnych 
funkcji jako mechanizm sprawdzania działania poszczególnych poleceń. 

Znaczenie symboli: 

ɸ 
symbol obwodu hydraulicznego (prawy dolny róg) wskazujący funkcję pompy 
hydraulicznej 

IΞI 

>I 
symbol chłodzenia taśmy piły (prawy dolny róg) - wybór wody / mikronizatora - 
wskazuje funkcję chłodzenia 

oo 

symbol napędu taśmy piły (prawy dolny róg) wskazujący funkcję piły taśmowej 

Za pomocą przycisku sterowania prędkością można płynnie ustawić prędkość w 
podanym zakresie; aktualna prędkość taśmy tnącej jest wtedy wskazywana 
bezpośrednio na wyświetlaczu. 
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< > 
F3 

symbol nawiasu <> nad klawiszem F3 wskazuje funkcję imadła głównego 

Jeśli imadło jest zaciśnięte, stan ten jest wskazywany przez symbol> O <w 
nawiasach. 

Uwaga: 

To wyjście dla mocowania imadła głównego jest podawane przez wyłącznik 
ciśnieniowy. Jeśli symbol nie pojawia się po zaciśnięciu, KONIECZNE jest 
wyregulowanie wyłącznika ciśnieniowego; w przeciwnym razie NIE MOŻNA 
uruchomić maszyny. 

< > 
F2 

symbol nawiasu <> nad klawiszem F2 wskazuje funkcję imadła podajnika. Jeśli 
imadło jest zaciśnięte, stan ten jest wskazywany przez symbol> O <w nawiasach. 

Uwaga: 

To wyjście dla mocowania imadła głównego jest podawane przez wyłącznik 
ciśnieniowy. Jeśli symbol nie pojawia się po zaciśnięciu, KONIECZNE jest 
wyregulowanie wyłącznika ciśnieniowego; w przeciwnym razie NIE MOŻNA 
uruchomić maszyny. 

OSTRZEŻENIE! 

Prawidłowe działanie / mocowanie imadła podajnika należy sprawdzać tylko z 
załadowanym materiałem o minimalnej szerokości 5 mm! 

W przypadku mocowania materiału o mniejszej szerokości w imadle podajnika, 
mocowanie będzie oznaczone symbolem> X <w nawiasach; w takim przypadku 
maszyna NIE MOŻE zostać uruchomiona. 

Sygnał dla> X <pochodzi z wyłącznika krańcowego znajdującego się w tylnej 
części podajnika i wykrywa puste mocowanie. 

W trybie automatycznym nie można ciąć materiału o szerokości mniejszej niż 
5mm (materiał jest mocowany za pomocą podajnika). 

W trybie ręcznym i półautomatycznym można ciąć materiał o szerokości mniejszej niż 
5mm (materiał nie jest zaciśnięty na podajniku). 

 symbol ramienia wykonującego cięcia wskazuje funkcję ruchu ramienia w obu 
kierunkach (lewy dolny róg) 

 

3.4.2. Ręczna obsługa maszyny w trybie ręcznym 

Tryb ręczny służy do prostego sterowania poszczególnymi funkcjami maszyny za 
pomocą poszczególnych przycisków sterujących - czyli przycisków na klawiaturze 
numerycznej oraz klawiszy funkcyjnych F1-F4 

1. Aby sterować maszyną w trybie ręcznym, należy przełączyć ją na tryb ręczny 

- przełącznik trybu pracy w położenie . 

2. Na wyświetlaczu LCD pojawia się ekran główny trybu ręcznego zawierający 
informacje o pozycji podajnika i wybranej prędkości skrawania oraz symbole 
wskazujące przebieg poszczególnych funkcji. 
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3. Naciskając lub przytrzymując poszczególne przyciski na panelu sterowania, 
można sterować poszczególnymi funkcjami maszyny. 

Po naciśnięciu poszczególnych przycisków na wyświetlaczu LCD pojawiają się 
symbole uruchomionych funkcji, które są jednocześnie używane jako 
mechanizm sprawdzania działania poszczególnych poleceń. 

Znaczenie symboli - patrz rozdział dotyczący znaczenia symboli na ekranach 
trybu ręcznego. 

Przyciski sterujące - patrz opis centrali 
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3.4.3. Wykonanie cięcia półautomatycznego w trybie ręcznym 

Za pomocą cyklu półautomatycznego można wykonać automatyczną sekwencję 
jednego cięcia, bez podawania wybranej długości. 

Wymaganą długość materiału można zmierzyć tylko ręcznie - za pomocą skali lub 
ogranicznika. 

Materiał należy załadować ręcznie (nie za pomocą podajnika - ryzyko kolizji!). 

Aby odciąć każdy kawałek, zawsze konieczne jest ręczne załadowanie lub 
popchnięcie materiału i ponowne uruchomienie cyklu półautomatycznego. 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do cięcia półautomatycznego KONIECZNE jest dobranie 
odpowiednich warunków cięcia ze względu na wymaganą jakość cięcia dzielonego 
elementu. 

Obsługa maszyny w trybie ręcznym 

1. Przełączyć maszynę w tryb ręczny – wybierak trybu na pozycję. . 

Na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest ekran z informacją o stanie maszyny, 
zawierającą informacje o pozycji podajnika, wybranej prędkości cięcia, 
położeniu (wysokości) ramienia piły oraz symbole wskazujące przebieg 
poszczególnych funkcji. 

 

 

2. Jeśli jest utrudnione włożenie materiału, użyj przycisków ręcznego sterowania 
ramieniem piły, aby przesunąć ramię piły na wysokość, aby można było 
włożyć materiał. 

Zalecana wysokość min. 10 mm nad materiałem. 

3. Ręcznie (bez podajnika) włóż materiał do imadła głównego. 

 

4. Wyrównaj materiał. 

Materiał można wyrównać poprzez zaciśnięcie w dwóch imadłach. 

5. Ustaw ręcznie (bez podajnika) żądaną długość ciętego elementu. 

6. Naciśnij przycisk START. 

7. Kolejne kroki zależą od tego, czy początkowe położenie ramienia przed 
cięciem BYŁO, czy NIE JEST ustawione 

 Jeśli jakiekolwiek położenie początkowe ramienia przed cięciem NIE JEST 
ustawione 

a) Apel o ustawienie pozycji pojawia się po naciśnięciu przycisku START: 

Uwaga! 
Podczas załadunku nie wolno wkładać materiału do 
imadła głównego z podajnikiem! Istnieje ryzyko 
zderzenia czoła materiału z imadłem głównym! 
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b) Potwierdź odwołanie przyciskiem F4 <OK>. 

c) Ponownie pojawi się ekran z informacjami o stanie maszyny 

 

 

d) Za pomocą przycisków regulacji wysokości ramienia ustawić 
początkową pozycję ramienia przed cięciem z uwzględnieniem 
wysokości materiału - zalecana regulacja to ok. 10 mm nad 
materiałem. 

Na ekranie wyświetlana jest informacja o aktualnej wysokości 
ramienia: 

 

Uwaga! Jednostki, w których pokazywane jest położenie ramienia, to 
„impulsy czujnika”, a nie „milimetry”! 

e) Potwierdź ustawioną wysokość przyciskiem F2. 

Wyregulowana pozycja początkowa ramienia (wysokość) przed 
cięciem, która została potwierdzona klawiszem F2 pozostaje w 
pamięci maszyny dla kolejnych cięć półautomatycznych i ramię 
powraca do tej pozycji po każdym cięciu, aż potwierdzona wysokość 
nie zostanie usunięta z pamięci maszyny za pomocą jakiejś czynności 
z te: 

- przesunięcie ramienia piły w górę lub w dół za pomocą niektórych 
przycisków do ręcznego ustawiania wysokości ramienia piły 

- przełączenie trybu przełącznika na inny tryb (automat, 0) 

- wyłączenie maszyny za pomocą wyłącznika głównego 

- maszyna pozycjonuje się 

- przerwanie dostaw energii elektrycznej 
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f) Ponownie wciśnij START, pojawi się ekran z informacją o przebiegu 
cięcia półautomatycznego 

 

i rozpoczyna się cięcie półautomatyczne 

 Jeśli początkowa pozycja ramienia została USTAWIONA przed rozpoczęciem 
niektórych z poprzednich cięć i pozostaje w pamięci maszyny: 

Nie pojawia się polecenie regulacji położenia ramienia piły (wysokości) nad 
materiałem. 

Ekran z informacją o przebiegu cięcia półautomatycznego pojawia się zaraz 
po pierwszym naciśnięciu przycisku START (patrz krok nr 6) 

 

 

i rozpoczyna się półautomatyczne cięcie. 

8. Cięcie półautomatyczne 

Gdy pojawi się ekran z informacją o przebiegu cięcia półautomatycznego: 

 

 

a) Imadło główne jest zaciśnięte. 

b) Ramię opuszcza się w dół, a brzeszczot tnie materiał. 

c) Po osiągnięciu dolnej pozycji ramienia (cięciu zakończonym), ramię 
powraca do początkowej górnej pozycji, z której rozpoczęło się cięcie. 

Napęd taśmy zatrzymuje się w dolnym lub górnym położeniu ramienia - 
zgodnie z ustawieniami menu „DOPASUJ”. 

 

 
 

Ze względów bezpieczeństwa imadło pozostaje zaciśnięte (przytrzymując 
materiał). 
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d) Gdy ramię powróci do pozycji wyjściowej, sekwencja cięcia 
półautomatycznego jest zakończona. 

Ponownie pojawia się ekran początkowy. 

 

 

9. Usuń odcięty kawałek 

10. Za pomocą przycisku zwalniającego imadło otwórz imadło główne i ręcznie 
wyjmij pozostałą część. 

11. Aby uciąć kolejny kawałek, powtórz cały proces. 
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3.4.4. Przerwanie cięcia półautomatycznego: 

»  Wyłącznik awaryjny (TOTAL STOP) 

W sytuacji awaryjnej naciśnij wyłącznik awaryjny. 

Po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego wszystkie niebezpieczne ruchy 
maszyny zostaną natychmiast zatrzymane. 

Ze względów bezpieczeństwa imadło pozostaje zaciśnięte (przytrzymując 
materiał). 

Pojawi się ekran: 

 

 

Wielokrotne uruchomienie 

1. Obróć wyłącznik awaryjny w kierunku strzałki (na przycisku). 

2. Pojawia się monit o potwierdzenie komunikatu o błędzie: 

 

 

3. Potwierdź komunikat o błędzie, naciskając przycisk F4 (= OK). 

4. Gdy pojawi się monit 

 

5. Włączyć obwód bezpieczeństwa maszyny przyciskiem na panelu 
sterowania maszyny. 

 

6. Podnieś ramię piły do góry nad materiałem i naciśnij przycisk START. 
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3.5. Sterowanie maszyną w trybie automatycznym 

Uwaga! 

Możliwe jest cięcie kątów do + 45 ° w trybie automatycznym, kąty większe od + 45 
° lub równe + 45 ° można ciąć tylko w trybie ręcznym - bez użycia podajnika. 

Przy kątach większych niż + 30 ° posuw podajnika jest zmniejszony, a długość 
najmniejszego kawałka resztek zwiększona. 

3.5.1. Cykl automatyczny 

W trybie automatycznym materiał można automatycznie podzielić na zadaną ilość 
kawałków o określonych długościach. 

Oprogramowanie maszyny umożliwia wprowadzenie 20 programów; w każdym 
programie można wprowadzić jedną długość materiału oraz liczbę cięć na tę 
długość. 

Dlatego w jednym cyklu automatycznym można ciąć materiał do 20 różnych 
długości; dla każdej długości można wybrać dowolną liczbę elementów. 

Cykl automatyczny można uruchomić z dowolnego programu. Po wycięciu 
pierwszego wybranego programu, cykl automatyczny będzie stopniowo 
kontynuowany ze wszystkimi kolejnymi programami niezerowymi. Program zerowy 
(długość zerowa i zerowa liczba sztuk) kończy cykl. 

Maszyna jest w stanie podawać materiał o dowolnej długości. Jeśli podawana 
długość jest większa niż 600 mm (maksymalna długość pojedynczego podawania), 
maszyna automatycznie wykona więcej posuwów. 

Obsługa maszyny do wykonywania cyklu automatycznego: 

1. Jeśli do maszyny nie jest skalibrowana, wykonaj jej kalibrację (patrz rozdział 
dotyczący kalibracji maszyny). 

2. Ręcznie (bez podajnika!) Włożyć materiał do imadła głównego. 

 

 

 

3. Wyrównaj materiał. 

Materiał można wyrównać poprzez zaciśnięcie w dwóch imadłach. 

4. Przełączyć maszynę na tryb automatyczny - przełącznik trybu pracy na pozycję 

. 

5. Wyświetlacz LCD pokazuje menu programowania cykli. 

Uwaga! 
W cyklu automatycznym materiał musi być trwale 
podparty na całej swojej długości! 
Istnieje ryzyko zakleszczenia się niepodpartego 
materiału w torze podajnika i uszkodzenia maszyny. 
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Nazwa Opis 

Preselekcja 

Numer aktualnie załadowanego programu / całkowita 
liczba programów 

  
Do systemu można załadować do 20 programów. 

Długość 
Długość ciętego kawałka 
W aktualnie załadowanym programie wprowadź żądaną 
długość ciętych elementów. 

Numer 
Liczba ciętych elementów dla wprowadzonej długości 
W aktualnie załadowanym programie wprowadź liczbę 
sztuk o wymaganej długości. 

 

Oznaczenie aktywnej linii 
Można zmienić parametry w aktywnej linii. 
Wprowadzaj cyfry za pomocą klawiatury numerycznej 
zainstalowanej na przyciskach sterujących. 

 

Za pomocą przycisków F1, F2, F3, F4 i klawiatury numerycznej można wstępnie 
ustawić poszczególne programy na tym ekranie: 

Nazwa Opis 

F1, F4 

Przeglądanie poszczególnych programów 

 

F4 - przeglądaj do przodu 

F1 - przeglądaj wstecz 

 

UWAGA: 

Jeżeli parametr w przeglądanym programie (długość, 
ilość sztuk) jest równy zero, nie jest możliwe dalsze 
przeglądanie tego programu. 

F2 

Zapisywanie danych 
Naciskając F2, możesz zapisać aktualne wartości 
wszystkich programów w systemie. 

(F2 = M… Pamięć) 

F3 

Zakończenie programowania i wybór programu do 
uruchomienia cyklu automatycznego 

 

(F3 = koniec) 

 

Przejdź w górę ekranu z programem, z którego ma 
się rozpocząć cykl automatyczny, i naciśnij klawisz F3. 
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UWAGA: 

Jeżeli parametr (długość, liczba sztuk) w wybranym 
programie jest równy zero, cykl automatyczny nie 
może rozpocząć się od tego programu. 

 

Procedura programowania: 

Za pomocą przycisków F1 i F4 przejdź do programu (numer programu), 
od którego chcesz rozpocząć programowanie cyklu automatycznego. 

Parametry przeglądanego programu pojawiają się na ekranie wraz z 
menu programowania cykli. 

a) Na ekranie z wybranymi parametrami programu wprowadź: 

- wymagana długość (wspólna dla wszystkich elementów ciętych w 
sposób ciągły i sukcesywny według tego programu) 

- wymagana ilość sztuk (wybrana ilość sztuk będzie cięta w sposób ciągły i 
sukcesywny; wszystkie kawałki będą miały określoną długość) 

Wprowadzaj cyfry za pomocą klawiatury numerycznej zainstalowanej na 
przyciskach sterujących. 

 

Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi określonymi parametrami 
wyświetlanymi  

program jest możliwy za pomocą klawisza E. . 

Kasowanie wprowadzonych wartości - klawisz C . 

a) Za pomocą przycisku F1 lub F4 przejdź do innego programu, który chcesz 
wyświetlić lub zmodyfikować i sprawdzić lub zaprogramować jego 
parametry. 
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b) I Jeżeli chcesz zapisać wprowadzone parametry do pamięci maszyny, po 
zakończeniu modyfikacji danych parametrów naciśnij przycisk F2. 

c) Pojawi się ekran potwierdzenia 

zmiany.  

 

d) F1 - NIE - zmiany nie zostaną zapisane 

e) F4 - TAK - zmiany zostaną zapisane 

f) Zmiany, które nie zostaną zapisane, zostaną usunięte z pamięci maszyny 
po wyłączeniu maszyny głównym wyłącznikiem lub w przypadku przerwy 
w dostawie prądu. 

Wyszukaj program, od którego ma się rozpocząć cykl automatyczny. 

Po rozpoczęciu cyklu automatycznego kawałki są najpierw cięte zgodnie z 
wybranym programem początkowym. Cykl będzie kontynuowany z 
innymi następującymi bezpośrednio po sobie programami niezerowymi. 
Cykl zakończy się programem zerowym. 

g) Aby zakończyć programowanie i przejść do innego ekranu, naciśnij 
przycisk F3. 

6. Po naciśnięciu klawisza F3 w poprzednim kroku, pojawi się ekran z opcjami cięcia 
materiału: 

 

 

 Jeśli operator nie chce wykonywać cięcia równającego materiału: 

a) Wciśnięcie klawisza F4 - opcja uruchomienia cyklu bez cięcia równającego 
materiału 

b) Jeśli początkowa pozycja ramienia nad materiałem nie została 
wprowadzona, po naciśnięciu przycisku F4 pojawi się monit o ustawienie 
początkowej pozycji ramienia nad materiałem. 

 

  

Po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności: 
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- Za pomocą przycisków regulacji wysokości ramienia ustawić początkową 
pozycję ramienia przed cięciem z uwzględnieniem wysokości materiału  
zalecana regulacja to ok. 10 mm nad materiałem. 

c) Potwierdź wyregulowaną wysokość przyciskiem F4 <OK>.Po każdym cięciu 
ramię wraca na tę wysokość. 

d) Po potwierdzeniu wstępnie ustawionej początkowej pozycji ramienia, 
ponownie pojawi się ekran z menu do cięcia materiału. 

 

 

e) Naciśnięcie przycisku F4 uruchomi cykl automatyczny od pierwszego 
wybranego programu. 

 

 Jeśli operator chce wykonać cięcie równające materiału: 

a) Wciśnij przycisk start - opcja uruchomienia cyklu z cięciem równającym 
materiału 

b) Jeśli początkowa pozycja ramienia nad materiałem nie została ustawiona, po 
naciśnięciu przycisku F4 pojawi się monit o ustawienie początkowej pozycji 
ramienia nad materiałem. 

 

  

Po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności: 

- Za pomocą przycisków regulacji wysokości ramienia ustawić początkową 
pozycję ramienia przed cięciem z uwzględnieniem wysokości materiału 
- zalecana regulacja to ok. 10 mm nad materiałem. 

- Potwierdź wyregulowaną wysokość przyciskiem F4 <OK>. 

Po każdym cięciu ramię wraca na tę wysokość. 

c) Po potwierdzeniu wstępnie ustawionej początkowej pozycji ramienia, 
ponownie pojawi się ekran z menu do cięcia materiału 

 

 

d) Naciśnięcie przycisku START uruchamia przycinanie z ręcznie ustawioną 
długością. 
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Na ekranie wyświetlane są informacje o przebiegu włączania. 

 

e) Operator jest informowany o zakończeniu cięcia na ekranie: 

 

 

f) Po naciśnięciu przycisku F4 <OK> na ekranie z informacją o zakończeniu 
wycinania, pojawia się ekran do rozpoczęcia cyklu automatycznego. 

 

 

F1 - powrót do poprzedniego ekranu 

g) Naciśnięcie przycisku START uruchamia cykl automatyczny 

7. Po uruchomieniu cyklu automatycznego pojawia się ekran z przebiegiem cyklu 
automatycznego. 

 

 

Nazwa Opis 

AUTOMAT Informacje o aktualnym trybie maszyny 

Program: Numer trwającego programu 

Długość 

Długość ciętego kawałka 
 

 
 Długość 

wprowadzona do 
trwającego 
programu. 

Aktualnie cięta 
długość 

Długość 
wprowadzona 

do 
trwającego 
programu. 
Aktualnie 

cięta długość  
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Ilość. 

Liczba ciętych kawałków o określonej długości 
 

 
 Liczba sztuk 

wprowadzona do 
trwającego 
programu 

Aktualnie cięta 
liczba sztuk 

Liczba sztuk 
wprowadzona 

do 
trwającego 
programu 
Aktualnie 

cięta liczba 
sztuk  

 

Po zakończeniu każdego cięcia i całkowitym zakończeniu cyklu automatycznego 

- ramię przesuwa się do pozycji wyjściowej, z której rozpoczął się cykl 
automatyczny napęd taśmy zatrzymuje się w dolnym lub górnym 
położeniu ramienia - zgodnie z opcją w menu „DOPASUJ” 

                       

 

ze względów bezpieczeństwa imadło główne pozostaje zaciśnięte (przytrzymuje 
materiał) 

Po odcięciu materiału zawsze: 

- usunąć ręcznie ostatni odcięty element z maszyny 

- otworzyć imadło główne przyciskiem zwalniającym imadło główne (w trybie 
ręcznym) i wyjąć pozostałą część ręcznie.  

(Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Automatyczne przerwanie cyklu - 
wyczerpany materiał) 

8. Zakończenie cyklu automatycznego sygnalizowane jest na ekranie: 

 

9. Naciśnięcie przycisku F1 na ekranie informującym o zakończeniu cyklu 
automatycznego umożliwia powrót do ekranu programowania cyklu 
automatycznego. 
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Na tym ekranie można albo modyfikować programy, aby rozpocząć kolejny cykl 
automatyczny, albo można zainicjować inny cykl automatyczny tym samym 
wpisem. 
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3.5.2. Przerwanie automatycznego cięcia 

»  Przycisk stopu 

Cykl automatyczny można w każdej chwili przerwać przyciskiem STOP. 

 

w zależności od trwającej sekwencji programu cięcia: 

 jeśli ramię już się kończy, cykl zostaje przerwany dopiero po 
zakończeniu cięcia 

 jeśli cykl zostanie przerwany w sekwencji wcinania materiału, cięcie jest 
natychmiast przerywane i ramię powraca do pozycji wyjściowej 

 we wszystkich innych sekwencjach cykl jest natychmiast przerywany, a 
maszyna oczekuje na dalsze instrukcje zgodnie z odpowiednim 
wyświetlaczem LCD. 

Naciskając przycisk START, można ponownie uruchomić cykl 

 Wyczerpany materiał 

W przypadku wykrycia końca dzielonego materiału lub gdy maszyna 
oceniła stan materiału niewystarczającego do dalszego podawania, cykl 
automatyczny jest przerywany; stan wskazywany jest na wyświetlaczu LCD 

 

Informacja o końcu materiału lub niewystarczającej ilości materiału może 
zostać wykryta przez wyłącznik krańcowy lub laser znajdujący się w tylnej 
części podajnika. Funkcje tych dwóch czujników są ze sobą połączone w 
zależności od zdolności maszyny do przeliczenia ilości podawanych 
długości w celu wykrycia końca materiału w odniesieniu do określonej 
długości ciętego elementu. 

W takim przypadku należy załadować nowy materiał, a następnie 
kontynuować wprowadzony program. 

Ładowanie nowego materiału - patrz opis cyklu automatycznego i 
powiązane rozdziały. 

Po załadowaniu nowego materiału i przejściu do trybu automatycznego, 
na wyświetlaczu LCD pojawia się opcja kontynuowania przerwanego cyklu 
lub możliwość zmiany ustawień. 

 

Opcja „Nowy wpis” umożliwia powrót do ekranu programowania cyklu 
automatycznego, z którego można zmienić parametry poszczególnych 
programów lub programu początkowego dla cyklu następującego po 

START 
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przerwaniu. 

 Wyłącznik awaryjny (TOTAL STOP) 

W sytuacji awaryjnej naciśnij wyłącznik awaryjny. 

Po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego wszystkie niebezpieczne ruchy 
maszyny zostaną natychmiast zatrzymane. 

Ze względów bezpieczeństwa imadło pozostaje zaciśnięte 
(przytrzymując materiał). 

       Pojawi się ekran: 
 

 

 

Wielokrotne uruchomienie 

 Przekręć wyłącznik zatrzymania awaryjnego w kierunku wskazywanym 
przez strzałkę (na przycisku). 

 Pojawia się monit o potwierdzenie komunikatu o błędzie: 

 

 

 Potwierdź komunikat o błędzie, naciskając przycisk F4 (= OK). 

 Gdy pojawi się monit 

 

 

 1. Włączyć obwód bezpieczeństwa maszyny przyciskiem na panelu 
sterowania maszyny. 

 

2. Podnieś ramię piły do góry nad materiałem i naciśnij przycisk START. 
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3.5.3. Ładowanie materiału przed rozpoczęciem cyklu automatycznego 

Dla prawidłowego przebiegu cyklu automatycznego ważne jest, w jaki sposób 
ładowany jest materiał przed jego faktycznym startem. 

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe podawanie materiału w cyklu 
automatycznym, muszą być spełnione następujące wymagania: 

1. Przed rozpoczęciem cyklu materiał należy załadować ręcznie - czyli bez 
podajnika) - do imadła głównego - czyli pod taśmę tnącą lub na odcinaną 
długość. 

 

Ryzyko kolizji wynika z następujących czynników: 

- wymiary materiału i odchylenia wymiarowe 

- odchylenia kształtu materiału 

- odchylenia podajnika podczas załadunku w lewo lub w prawo (w mm) 

2. W cyklu automatycznym możliwe jest cięcie materiału o minimalnej wysokości 
przekroju 5mm. 

Jeżeli w cyklu automatycznym zostanie wstawiony materiał o wysokości 
mniejszej niż 5 mm, to laser podajnika nie wykryje go. 

3. Jeśli jest zamontowany zacisk górny (wiązarki), wiązki o szerokości przekroju 
mniejszej niż szerokość szczęk wiązarki nie mogą być mocowane za pomocą 
wiązek. 

 

Jeżeli materiał jest mocowany na szerokości mniejszej niż szerokość górnych 
szczęk mocujących, a szczególnie aktywne jest mocowanie górne, to: 

Ponieważ górna szczęka mocująca zaciska się razem z imadłem posuwu, górna 
szczęka mocująca jest zaciśnięta pomiędzy szczękami imadła posuwowego, 
maszyna kontynuuje automatyczny cykl tak, jakby w podajniku był zaciśnięty 
materiał! 

Po automatycznym zaciśnięciu górnych szczęk mocujących, główne szczęki 
imadła zostają zwolnione! Materiał, który nie będzie podparty przez podajnik, 
może wypaść ze szczęk głównych imadła i spowodować uszkodzenie maszyny! 

Podczas automatycznego przesuwania podajnika na długość posuwu podczas 
trwającego cyklu automatycznego podajnik może zderzyć się z materiałem! 

Uwaga! 

Jeśli włoży się materiał o szerokości mniejszej niż 
szerokość szczęk wiązarki, szczęka wiązarki zostanie 
zaciśnięta w imadle zamiast w materiale. 

Bezpośrednie ryzyko kolizji - szczególnie w cyklu 
automatycznym!  

Uwaga! 
Podczas załadunku nie wolno podawać materiału 
podajnikiem do imadła głównego! Powierzchnia 
materiału może kolidować z imadłem głównym. 
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4. Aby ocenić optymalny odpoczynek po cięciu materiału, konieczne jest 
załadowanie materiału: 

- albo być wykrywane przez laser podajnika natychmiast po załadowaniu 

- lub do wykrycia przez laser podajnika podczas pierwszego ustawiania 
podajnika na zadaną długość po uruchomieniu cyklu automatycznego 

Jeżeli materiał nie zostanie wykryty przez laser podajnika ani podczas 
załadunku, ani podczas pierwszego podawania, dla bezpiecznego przebiegu 
cyklu automatycznego należy ocenić parametry uruchomionego cyklu z 
uwzględnieniem stanu pracy maszyny - istnieje ryzyko kolizji ! 

 

Potwierdzając opcję „Tak” na ekranie ze wskazaniem stanu „Nie wykryto końca 
materiału”: 

 

operator potwierdza, że wziął pod uwagę ryzyko kolizji! 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Przebieg podawania materiału w 
cyklu automatycznym. Przebieg załadunku materiału w cyklu automatycznym - 
ryzyko kolizji 

WYJAŚNIENIE: 

Po uruchomieniu cyklu automatycznego (F4 bez załączenia, START po załączeniu), 
podajnik ustawia się najpierw na zadanej długości (pierwsze pozycjonowanie) - czyli 
podajnik przesuwa się do pozycji załadunku na zadaną długość pierwszego wycięty 
kawałek. 

W zależności od kombinacji długości załadowanego materiału i długości 
podawania mogą wystąpić następujące przypadki: 

 Sprawa nr 1 

Materiał jest wkładany do obu imadeł, dzięki czemu: 

 Po załadowaniu materiału podajnik laserowy wykrywa materiał. 

 Podczas pierwszego pozycjonowania na określoną długość, laser podajnika 
nadal wykrywa materiał. 

Uwaga! 

Jeżeli materiał jest załadowany do maszyny w sposób, 
który nie może zostać wykryty przez laser podajnika 
ani po załadowaniu materiału, ani po pierwszym 
ustawieniu podajnika, a operator chce wykonać cykl 
automatyczny nawet w tych okolicznościach, operator 
musi dokładnie przeanalizuj długość załadunku 
materiału w odniesieniu do wymaganej długości cięcia 
zgodnie z programem i oceń, czy nie ma ryzyka złego 
chwytania materiału przez podajnik w jakimś kroku z 
późniejszym ryzykiem kolizji !! 
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Nie ma ryzyka kolizji 

Podawanie materiału po uruchomieniu cyklu automatycznego przebiega następująco: 

1. Podajnik zaciska materiał w przygotowanej pozycji do podania zadanej długości 
pierwszego odcinka i podaje pierwszy odcinek. 

2. Następnie podajnik wykonuje wymaganą liczbę posuwów, aby przeciąć dany 
kawałek. 

3. Gdy tylko laser wykryje koniec materiału, maszyna ocenia pozostałą długość 
materiału, aby dokończyć cięcie danego kawałka materiału przy minimalnym 
możliwym odpoczynku materiału, tak aby materiał nadal był podtrzymywany przez 
podajnik po cięciu. 

4. Kiedy kawałek zostanie przycięty do minimalnej możliwej ilości pozostałego 
materiału, w zależności od danej sytuacji, cykl automatyczny jest albo zakończony, 
albo przerwany. 

Informacje na wyświetlaczu wskazują stan cyklu automatycznego (zakończony / 
przerwany). 

 Sprawa nr 2 

 Materiał jest ładowany do obu imadeł, dzięki czemu: 

 Po załadowaniu materiału podajnik laserowy wykrywa materiał 

 Podczas pierwszego pozycjonowania na określoną długość laser wykrywa 
materiał  

Nie ma ryzyka kolizji. 

Podawanie materiału po uruchomieniu cyklu automatycznego przebiega 
następująco: 

1. Gdy tylko laser wykryje koniec materiału, maszyna ocenia pozostałą długość 
materiału, aby zakończyć cięcie danego kawałka materiału z minimalną możliwą 
pozostałością materiału, tak aby po cięciu materiał nadal był podtrzymywany przez 
podajnik. 

2. Podajnik zaciska materiał w przygotowanej pozycji do podania zadanej długości 
pierwszego odcinka i podaje pierwszy odcinek. 

3. Następnie podajnik wykonuje wymaganą liczbę posuwów, aby przeciąć dany 
kawałek. 

4. Gdy kawałek zostanie pocięty do minimalnej możliwej ilości pozostałego materiału, 
w zależności od konkretnej sytuacji, cykl automatyczny jest albo zakończony, albo 
przerwany. 

Informacje na wyświetlaczu wskazują stan cyklu automatycznego (zakończony / 
przerwany) 
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 Sprawa nr 3 

Materiał jest wkładany do obu imadeł, dzięki czemu: 

 Po załadowaniu materiału laser podajnika nie wykrywa materiału. 

 Podczas pierwszego pozycjonowania laser podajnika wykryje materiał. 

W tym stanie maszyny można wykonać załączenie - patrz procedura opisana w 
cyklu automatycznym. 

Po rozpoczęciu cyklu automatycznego (F4, START) na wyświetlaczu LCD pojawia się 
wskazanie stanu: 

 

Opcja F4 - NIE - powrót do opcji wprowadzania programu 

 

Pojawi się ekran opcji F1 - YES do rozpoczęcia cyklu automatycznego 

 

 
 

. . . a po naciśnięciu przycisku START rozpoczyna się cykl automatyczny 

 

 

Jeżeli laser podajnika wykryje materiał podczas pierwszego posuwu, po 
uruchomieniu cyklu automatycznego podawanie materiału przebiega identycznie jak 
w przypadku nr 1 - nie ma ryzyka kolizji. 

Uwaga! 

Potwierdzając opcję „Tak” na ekranie ze stanem „Nie 
wykryto końca materiału”, operator potwierdza, że 
wziął pod uwagę możliwe ryzyko kolizji! 
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 Sprawa nr 4 

Materiał jest wkładany do obu imadeł, dzięki czemu: 

 Po załadowaniu materiału laser podajnika NIE wykrywa materiału. 

 Podczas pierwszego pozycjonowania laser podajnika NIE wykryje 
materiału. 

W tym stanie maszyny można wykonać załączenie - patrz procedura opisana w 
cyklu automatycznym. 

Po rozpoczęciu cyklu automatycznego (F4, START) na LCD pojawia się wskazanie 
stanu::  

 

Opcja F4 - NIE - powrót do opcji wprowadzania programu. 

 

Pojawi się ekran opcji F1 - YES do rozpoczęcia cyklu automatycznego. 

 

 

… A po naciśnięciu przycisku START rozpoczyna się cykl automatyczny. 

 

 

 

 

Uwaga! 

Jeżeli laser podajnika nie wykrył materiału ani po 
załadowaniu, ani podczas pierwszego pozycjonowania 
podajnika, istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny przez 
spadający materiał po zwolnieniu szczęk głównych 
imadła! 

Uwaga! 

Potwierdzając opcję „Tak” na ekranie ze stanem „Nie 
wykryto końca materiału”, operator potwierdza, że 
wziął pod uwagę możliwe ryzyko kolizji! 
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Jeżeli laser podajnika nie wykryje materiału ani po załadowaniu, ani podczas 
pierwszego pozycjonowania, podczas podawania materiału po uruchomieniu cyklu 
automatycznego może wystąpić jedna z dwóch sytuacji: 

a) Podajnik odsuwa się od załadowanego materiału przy pierwszym ustawieniu, 
następną operacją jest zaciskanie bez materiału i podawanie pierwszej żądanej 
długości. 

b) podczas pierwszego pozycjonowania podajnik przesuwa się do materiału w taki 
sposób, że koniec materiału wchodzi między szczęki podajnika, ale nie jest 
wykrywany przez laser. 

Podajnik zaciska materiał i rozpoczyna się pierwszy posuw na wymaganą 
długość. Następnie (zgodnie z określonymi odcinkami odcinków) materiał 
można nawet kilkakrotnie chwycić i załadować kolejne odcinki; jednakże, 
ponieważ koniec materiału znajduje się przed laserem podajnika, maszyna 
nadal nie może wykryć końca materiału. 

Jeżeli w opisanej sytuacji materiał jest cięty tak, że podczas jednego z kolejnych 
pozycjonowania podajnik wysuwa się poza materiał, następuje zaciskanie bez 
materiału i podawanie kolejnej żądanej długości. 

W obu przypadkach a) jak również b) pusty zamocowany podajnik przesuwa się 
w kierunku imadła głównego podczas podawania określonej długości. Jeżeli 
między imadłem a podajnikiem znajduje się niewykryty materiał i szczęki imadła 
są zaciśnięte tak, że nie ma między nimi wystarczającej szczeliny, podajnik 
zderzy się z materiałem. 
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3.6. Konfiguracja maszyny 

Tryb konfiguracji jest aktywowany poprzez przełączenie przełącznika wyboru trybu 
na pozycję 0. Po ustawieniu przełącznika w pozycji 0 na wyświetlaczu LCD pojawi 
się: 

 

Parametry w menu SERWIS są chronione hasłem. Parametry w menu SETUP są 
wspólne i nie są chronione hasłem. 

Hasło: 947 

 

Wartości numeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury numerycznej 
zainstalowanej na przyciskach sterujących. 

 

Kasowanie wprowadzonych wartości - klawisz C . 

 

 

3.6.1. USTAWIAĆ 

na wyświetlaczu LCD Opis 

 

 

Po cięciu wyłącz napęd brzeszczotu: 
 W górę. pozycja - piła podnosi się 

po cięciu, a napęd piły zostaje 
wyłączony nad materiałem. 

 Pozycja dolna - napęd brzeszczotu 
zostaje wyłączony natychmiast po 
cięciu. 

F1 wstecz 
F4 następna opcja 
F2 – przeglądanie linii 

 

 

Chłodzenie 
 Nie używać - chłodzenie 

wyłączone, nadaje się do cięcia 
specjalnych materiałów, np. Żeliwa 

 Z silnikiem brzeszczotu - gdy piła 
pracuje, pracuje również pompa 
chłodząca. 
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na wyświetlaczu LCD Opis 
F1 wtecz 
F4 następna opcja 
F2 – przeglądanie opcji 

 

 

Czas przełączania dla zespołu 
hydraulicznego: 
 5 minut. - 30 minut. - nie wyłączać 
F1 wstecz 
F4 następna opcja 
F2 – potwierdzenie wprowadzonej 
wartości 

 

 

Ucinek 
 Ustawienia odpowiednich długości 

cięcia w trybie automatycznym 
 Grubość brzeszczotu 
F1 wstecz 
F4 następna opcja 
F2 – potwierdzenie wprowadzonej 
wartości 

 

 

Język: 
 Wybierz język menu sterowania 
 Po ustawieniu nowego języka na 

tym ekranie, należy wyłączyć i 
włączyć urządzenie, aby zmienić 
język ekranów. 

F1 wstecz 
F4 następna opcja 
F2 – przeglądanie opcji 

 

 

Jednostki długości 
 mm lub cale 
 zrestartuj komputer, aby 

zastosować zmianę 
 
F1 wstecz 
F4 następna opcja 
F2 – przeglądając linie 
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3.6.2. USŁUGA 

Ekran główny menu SERWIS 

 

 

Za pomocą klawiatury numerycznej na przyciskach sterujących wprowadź hasło, 
aby otworzyć menu. 

Heslo: 947 

 

na wyświetlaczu LCD Opis 

 

 

 Długość podajnika - określa 
długość podajnika. Nie zmieniaj 
parametru - jest ustawiony 
fabrycznie. 

 F1 wstecz, F4 następna opcja, F2 
zapisuje bieżącą opcję 

 

 ELGO - pomiar pozycji podajnika. 
Nie zmieniaj! 

 Do celów serwisowych. Wyświetla 
zmienną liczbę liniowych pomiarów 
pulsu 

 F1 wstecz, F4 następna opcja, F2 
zapisuje bieżącą opcję 
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na wyświetlaczu LCD Opis 

 

 

 Odchylenie lasera 
 Laser jest umieszczony za 

szczękami imadła podajnika 
 Wprowadzona wartość ma 

bezpośredni wpływ na długość 
materiału zaciśniętego w imadle 
posuwu oraz bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo pracy maszyny. 

 W przypadku zbyt krótkiej długości 
zaciśnięcia istnieje ryzyko 
wysypania się materiału z imadła 
podajnika i zranienia lub 
uszkodzenia maszyny! 

 Nie zmieniaj wartości ustawionej 
przez producenta bez 
uwzględnienia wszystkich 
zagrożeń! 

 Wartość ma wpływ na najmniejszą 
pozostałą część do wykorzystania 
w podajniku. 

 F1 wstecz, F4 następna opcja, F2 
zapisuje bieżącą opcję 

 

 

 Czas otwarcia głównego imadła. 
 Czas otwarcia jest w milisekundach. 
 F1 wstecz, F4 następna opcja, F2 

zapisuje bieżącą opcję 

 

 

 Czas otwarcia imadła podającego 
 Czas otwarcia jest w milisekundach. 
 F1 wstecz, F4 następna opcja, F2 

zapisuje bieżącą opcję 

 

 

 Korekta wielokrotnego podawania 
 Korekta odchyleń długości podczas 

załadunku przez podajnik. 
 F1 wstecz, F4 następna opcja, F2 

zapisuje bieżącą opcję 
 + / - zmiana znaku - za pomocą 

klawiszy 

  

 

 Nazwa maszyny 
 F1 z powrotem, F4 następna opcja, 
 F2 przeglądanie opcji 
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na wyświetlaczu LCD Opis 

 
 

Jeśli zdecydujesz się zmienić jednostki klawiatury z „cal” na „mm”, nie ma 
automatycznej konwersji stałych w ustawieniach maszyny „Servis” i „Setup”. 

Należy obliczyć według wzoru: 1 cal = 25,4 mm a 3,28 stopy / min = 1 m / min. 

Konieczne jest obliczenie tych wartości: 

Konfiguracja maszyny „Konfiguracja”: 

- Kawałek korekty korekty (przy obliczaniu jednostki „cal” zaokrąglony 
-   do 1 miejsca po przecinku = 0,0 cala) 

 
Konfiguracja maszyny „Servis”: 

- Długość podajnika (przy obliczaniu jednostki „cal” należy ją zaokrąglić 
 do 1 miejsca po przecinku = 0,0 cala) 

- Rozbieżność lasera (przy obliczaniu jednostki „cal” należy ją zaokrąglić 
 do 3 miejsc po przecinku = 0.000 cala) 

- Korekta podawania (przy obliczaniu jednostki „cal” należy ją zaokrąglić 
do 3 miejsc po przecinku = 0.000 cala) 
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3.7. Komunikaty o błędach 

Błąd Opis 

 

Obwód bezpieczeństwa nie jest włączony 
(poz. 2 na panelu sterowania). Wciśnij 
przycisk obwodu bezpieczeństwa (na poz. 2 
na panelu sterowania), aby usunąć 
komunikat o błędzie. 

 

Przycisk Total Stop jest aktywny - wciśnięty. 
Obróć przełącznik zatrzymania awaryjnego 
za pomocą strzałek i wyłącz go. Naciśnij F4, 
aby potwierdzić zaburzenie. 

 

Pas piły nie jest prawidłowo napięty. Usuń 
usterkę i naciśnij klawisz F4, aby 
potwierdzić. 

 

Przeciążenie silnika, zadziałało 
zabezpieczenie termiczne. Nie przeciążaj 
silnika ostrza! Usuń usterkę i naciśnij klawisz 
F4, aby potwierdzić. 
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3.8. Regulacja piły taśmowej 

3.8.1. Regulacja kąta cięcia 

Kąt cięcia można zmieniać od 0 ° do 60 °.  

1. Podnieś ramę pilarki i zwolnij dźwignię zabezpieczającą konsoli. 

2.  

 

3. Ustaw żądany kąt cięcia zgodnie ze skalą na konsoli obrotowej. 

4. Dokręć dźwignię mocującą konsoli. 

Uwaga! 

Możliwe jest cięcie kątów do + 45 ° w trybie automatycznym, kąty większe od + 45 
° lub równe + 45 ° można ciąć tylko w trybie ręcznym - bez użycia podajnika. 

Przy kątach większych niż + 30 ° posuw podajnika jest zmniejszony, a długość 
najmniejszego kawałka resztek zwiększona. 

 

Zajistit 
Sicherstellen 

Lock 

Uvolnit 
Lösen 

Release 
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3.8.2. Ustawienie prędkości cięcia 

 

Jeśli maszyna jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości, jej sterownik do 
ustawiania prędkości taśmy znajduje się na panelu sterowania. Prędkość pasma 
można ustawić w przedziale od 40 do 80 m.min-1. 

 

3.8.3. Regulacja prędkości opuszczania ramienia 

 

 

Prędkość opuszczania ramienia do cięcia ustawić za pomocą zaworu sterującego 
(pozycja 21 - panel sterujący). 

 Ustaw dolną prędkość opuszczania ramienia do cięcia, obracając przełącznik w 
prawo 

 Ustaw wyższą prędkość opuszczania ramienia do cięcia, obracając przełącznik w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Uwaga: Jeśli nadal będziesz zbyt mocno zamykać przepustnicę, gniazdo zaworu 
może się zużyć, co spowoduje jego nieszczelność. Dlatego zawsze delikatnie 
zamykaj zawór! 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 VersionNo. 00.00.00 

O
vládání stroje 

Bedienung der M
aschine 

M
achine control 

3.8.4. Optymalne dopasowanie rozpiętości kostek prowadzących 

Jeśli chcesz uzyskać gładkie i precyzyjne cięcie, pomocne jest umieszczenie kostki 
prowadzącej jak najbliżej materiału. 

1. Zwolnij dźwignię lewej listwy i przesuń lewą część urządzenia prowadzącego 
tak, aby lewa krawędź kostki prowadzącej znajdowała się jak najbliżej ciętego 
materiału. 

2. Opuść ramę do dolnego położenia i sprawdź położenie kostki prowadzącej w 
kierunku obszaru ładowania imadła. Kostka prowadząca musi znajdować się w 
odległości co najmniej 10 mm od obszaru obciążenia imadła. 

3. Dokręć dźwignię prowadnicy i jeszcze raz sprawdź ustawienie kostki 
prowadzącej pod kątem możliwej kolizji ze stołem lub szczęką imadła. 

 

3.8.5. Ustawienie szczęk imadła 

Aby prawidłowo zacisnąć cięty materiał, konieczne jest ustawienie szczęk 
ślizgowych imadła głównego i imadła posuwowego blisko materiału w odniesieniu 
do skoku siłowników mocujących. 

 

 

1. Wciśnij kołek blokujący dźwigni zapadki i obróć dźwignię zapadki, aby 
zwolnić przesunięcie szczęk. 
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2. Przesuń szczękę do pozycji niezbędnej do mocnego zaciśnięcia imadła 

3. Obróć dzwignię blokującą, aby przesunąć szczękę imadła 

 

4. Włóż materiał i spróbuj go zacisnąć, aby sprawdzić, czy jest dobrze 
zamocowany. 

3.8.6. Ustawienie wysokości ramienia piły nad materiałem 

Ustawienie górnego położenia ramienia piły odbywa się za pomocą czujnika 
przyrostowego (patrz strzałka). 
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Procedura ustawiania: 

1. Włóż materiał w inadło 

2. Naciśnij przycisk ramię do dóry  i podnieś ramię piły do najwyższego 
położenia. 

3. Ostrożnie opuść ramię piły do materiału za pomocą przycisku Ramię w dół 

 (lub  + F1 dla szybkiego ruchu). Zatrzymaj się około 5-10 mm 
nad materiałem. 

4. W przypadku ustawienia pozycji ramienia przez czujnik przyrostowy, na 
ekranie zostanie wyświetlony komunikat informujący, że pozycja ramienia 
została wyregulowana. 

5. Naciśnij START, aby rozpocząć proces cięcia. 

Taśma piły tnie materiał, a ramię przesuwa się w dolne położenie. Po osiągnięciu 
pozycji dolnej ramię automatycznie powraca do pozycji górnej, w której 
znajdowało się przed uruchomieniem cyklu cięcia przyciskiem START. 

Czujnik jest regulowany przez producenta i nie wymaga ponownej regulacji. 

3.8.7. Regulacja szczotki 

Szczotka do usuwania wiórów z taśmy piły wpływa na trwałość cięcia, żywotność 
taśmy piły i żywotność kół, prowadnice z twardego metalu i ostatecznie na 
dokładność cięcia. Regulację szczotki należy sprawdzać podczas każdej zmiany. 

1. Otwórz osłonę ramienia piły. 

2. Dopasować położenie szczotki do taśmy piły, obracając śrubę regulacyjną (patrz 
strzałka) szczotki. 

 

3. Ustaw szczotkę na taśmie piły. 

Szczotka musi dotykać zębów taśmy piły. 
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4. Dokręć śrubę regulacyjną szczotki i włącz napęd taśmy tnącej. Jeśli szczotka jest 
ustawiona prawidłowo, pracuje razem z taśmą piły. 

5. Zamknij osłonę ramienia piły. 

 

3.8.8. Regulacja nacisku cięcia 

Piła taśmowa wyposażona jest w regulację nacisku cięcia na prawej kostce 
prowadzącej. 

Regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą pokrętła regulacyjnego na kostce 
prowadzącej. Śruba na kole - ciśnienie w dół jest większe. Odkręć koło - ciśnienie w 
dół jest mniejsze. 

 

 

 
Jedna widoczna kreska 

 

Pełny materiał 200 mm.. 

 

 
Dwie widoczne kreski 

 

 Materiał pełny od 100 do 200 mm. 

Uwaga! 
Szczotka nie może dotykać dna zębów piły!  
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Trzy widoczne kreski 

 

Rury i kształty materiałowe o powierzchni od 10 
do 15 mm. 

Materiał w kształcie litery I od 200 do 500 mm. 

Materiał pełny do 100 mm .. 

 

 
Cztery widoczne kreski 

Rury i kształty materiałowe o powierzchni do 10 
mm. 

Materiał  kształcie litery  do 200 mm. 

 

3.8.9. Ustawienie systemu do pakietu(akcesorium opcjonalne) 

Aby lepiej trzymać cięty materiał podczas cięcia, zalecamy stosowanie systemu do 
pakietu - wyposażenie opcjonalne. 

System do pakietu jest szczególnie odpowiedni do zaciskania wiązek materiału lub 
materiału o nieregularnych przekrojach. 

System sprzedaży do pakietu składa się z: 

- Siłownika na głównym imadle 

 

- Rolki dociskowej na imadle podajnika 
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 Ustawianie głównego pakietu imadła 

a) Ustawienie pozycji poziomej 

1. Zwolnij mocowanie szczęki siłownika, poluzowując śruby blokujące 

 

2. Przesuń szczękę na wymagane miejsce mocowania 

3. Zablokuj siłownik przed przesunięciem dokręcając śruby blokujące 

b) Ustawienie pozycji pionowej 

Wysokość szczęk wiązki musi być ustawiona z uwzględnieniem wysokości materiału 
i skoku cylindra mocującego wiązkę. 

1. Zwolnij cylinder mocujący wiązkę, poluzowując śrubę ustalającą 
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2. Ustawić szczękę na prawidłową wysokość zgodnie z wymiarami materiału, 
tak aby skok siłownika mocującego był wystarczający do zaciśnięcia 
materiału. 

3. Zablokuj cylinder zaciskowy wiązki przed przesunięciem, dokręcając śrubę 
blokującą. 

Szczękę wiązarki w imadle głównym można wyłączyć, zakręcając zawór na wlocie 
cylindra zaciskowego. 

 

 Ustawienie rolki imadła podającego 

1. Odkręć śruby blokujące rolkę ustalającą. 

 

2. Ustawić rolkę na prawidłową wysokość zgodnie z wymiarami materiału, 
tak aby zaciśnięty materiał był zabezpieczony przed podnoszeniem do 
góry. 

Uwaga! 

Szczęka do pakietu zmniejsza zakres wysokości cięcia. 

Jeśli chcesz ciąć na całej wysokości, urządzenie do pakietu musi zostać 
zdemontowane. 

Aby zdemontować główny zespół imadła, poluzuj śruby zaciskowe poprzeczki. 
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Aby zdemontować siłownik imadła podajnika, usuń śruby blokujące cylinder 
ustalający. 

 

 

Uwaga! 
Jeśli są zainstalowane i używane górne urządzenia 
zaciskowe (pakietu), zabrania się zaciskania 
elementów lub wiązek, które mają mniejszą szerokość 
niż górne szczęki zaciskowe. 
Istnieje ryzyko kolizji - szczególnie w trybie 
automatycznym! 
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3.9. Wstawienie materiału 

3.9.1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Nigdy nie przechodź pod zawieszonym ładunkiem! 

Nigdy nie wchodź na przenośnik rolkowy grawitacyjny! 

Nie trzymaj materiału do mocowania materiału do imadła! Imadło może 
spowodować obrażenia! 

3.9.2. Wybór rodzaju załadunku materiału 

Do podnoszenia i przenoszenia materiału używaj silnych środków do przenoszenia 

Obsługuj materiał tylko za pomocą wózka podnośnikowego lub użyj cięgien do 
zawieszania i dźwigu! 

 Nie używaj wózka podnośnikowego lub dźwigu, jeśli nie masz uprawnień do 
obsługi tego wózka! 

3.9.3. Wstawienie materiału 

 Włóż materiał do imadła i upewnij się, że materiał nie 
może się w nim przesunąć ani spaść z imadła po 
zamocowaniu. 

W przypadku cięcia długich kawałków materiału (np. Pręt, rura) należy użyć 
przenośników rolkowych do przesuwania materiału na piłę taśmową. Przenośniki 
rolkowe zostały opisane w rozdziale „Przenośniki rolkowe i akcesoria”. 

Upewnij się, że przenośnik jest wystarczająco długi, a materiał nie może spaść z 
przenośnika. 

W przypadku okrągłego materiału upewnij się, że opiera się o co najmniej dwie 
pionowe rolki przenośnika rolkowego, aby nie spadły! 

3.9.4. Cięcie materiału wiązki 

 

Jeśli chcesz wyciąć materiał w pakiecie, istnieją sugestie dotyczące rozmieszczenia 
wiązek 

 
 

Wiązka z okrągłym materiałem: Zwróć uwagę, szczególnie w 
przypadku okrągłego materiału, aby pręty były ułożone 
zgodnie z ilustracją. Jeśli drążki zostaną ustawione inaczej, 
możesz mieć problemy z ruchem. 

 

Zawsze spawaj materiał na tylnym końcu pakietu, aby 
zabezpieczyć go przed przemieszczaniem. 

Uwaga: 
Ręczne urządzenie zaciskowe nie jest wyposażeniem 
standardowym. Bez tego urządzenia nie ma możliwości 
cięcia paczki. 
Jeśli na maszynie jest zainstalowany zacisk, 
maksymalna grubość materiałów o połowę. 
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Uwaga !: Przed spawaniem zawsze wyłącz urządzenie 
głównym wyłącznikiem! Pola magnetyczne, które często 
występują podczas spawania, mogą uszkodzić sterowanie! 
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Aby lepiej utrzymać cięty materiał w imadle, zalecamy użycie materiału do wiązek 
hydraulicznych, który nie należy do standardowego wyposażenia maszyny, ale jest 
wyposażeniem opcjonalnym. Szczególnie nadaje się do cięcia nierównego 
materiału. 

 

 

Uwaga: 
Nie wszystkie kształty materiałów nadają się do cięcia 
wiązek. Przestrzegaj zaleceń swojego dostawcy taśm 
piłowych dotyczących wkładania materiału do pakietu. 
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4. Údržba stroje / 
Konserwacja maszyn / 
Wartung 
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4.1. Demontaż piły taśmowej 

1. Obróć ramię piły pod kątem 0 °. 

2. Podnieś ramię do jego najwyższej pozycji za pomocą przycisku do podnoszenia 
ramienia na panelu sterowania. Zatrzymaj ramię piły w górnym położeniu za 
pomocą zaworu regulacyjnego. 

3. Wyłączyć maszynę. 

4. Zdejmij osłony zabezpieczające opaski. Osłony dokręcane są śrubami. 

 

5. Otwórz tylną pokrywę ramienia. Mocowany jest za pomocą dwóch plastikowych 
śrub z łbem. 

 

6. Poluzować uchwyt szczotki i odwrócić szczoteczkę od piły tak, aby nie utrudniała 
demontażu opaski. 
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7. Obracając gwiazdkę napinania w lewo, poluzuj naciąg taśmy. 

 

8. Zdejmij piłę taśmową z kół. 

9. Następnie ostrożnie wyciągnij taśmę z kostek prowadzących. 

4.2. Instalacja piły taśmowej 

1. Przed montażem dokładnie oczyść koła prowadzące, kostki prowadzące i 
wewnętrzną stronę ramienia ze wszelkich śladów wiórów i brudu. 

Podczas montażu piły należy pamiętać o kierunku zębów. 

 

2. Obróć ramię piły pod kątem 0 °. 

3. Podnieś ramię do jego najwyższej pozycji za pomocą przycisku do 
podnoszenia ramienia na panelu sterowania. Zatrzymać ramię piły W górnym 
położeniu za pomocą zaworu regulacyjnego 

4. Wyłączyć maszynę. 

5. Włóż nową piłę taśmową do kostek prowadzących. Upewnij się, że piła 
przebiega między obydwoma rolkami prowadzącymi i jest dociśnięta do samej 
góry. 

6. Umieść piłę taśmową na obu kołach prowadzących. Upewnij się, że krawędź 
taśmy ściśle przylega do obręczy koła. Dociśnij piłę tak blisko krawędzi, jak to 
możliwe. 
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7. Przekręć gwiazdkę napinania w prawo, aż delikatnie naciągniesz piłę. Teraz 
możesz zdjąć plastikową osłonę z piły taśmowej. 

 

8. Dopasuj szczotkę do piły taśmowej. 

 

9. Zamknij tylną pokrywę i zabezpiecz ją dwoma plastikowymi śrubami. 
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10. Zamontuj żółte osłony bezpieczeństwa. 

 

Strzałka na osłonie musi zgadzać się z kierunkiem zębów. Jeśli tak się nie 
stanie, należy obrócić piłę taśmową. 
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4.3. Napinanie i kontrola piły taśmowej 

Prawidłowe naprężenie taśmy jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na dokładność i żywotność taśmy. Napnij taśmę w zależności od piły 
taśmowej i wybranego typu piły. Przestrzegaj zaleceń producenta. 

 

4.3.1. Naciąg piły 

1. Po zamontowaniu piły taśmowej delikatnie ją rozciągnij, aby nie spadła z kół. 

 

2. Zamontuj Tenzomat na pile taśmowej i zabezpiecz go śrubami. 

3. Naciągnij piłę taśmową, aż zostanie napięta do zalecanej wartości. 

W celu szybkiej kontroli naprężenia taśmy, w pobliżu gwiazdy napinania znajduje 
się wskaźnik. Jeśli wskaźnik zgadza się z poniższym rysunkiem, piła jest prawidłowo 
naciągnięty. 
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4.4. Ustawienie położenia piły taśmowej na kole napinającym 

Regularnie sprawdzaj bieg taśmy przy napinaczu. Zwłaszcza po wymianie piły 
tasmowej ważne jest prawidłowe ustawienie położenia. 

4.4.1. Kontrola piły taśmowej 

Jeśli piła nie działa poprawnie, mogą pojawić się następujące problemy: 

 Piła spada z kół - może dojść do uszkodzenia taśmy lub osłony ochronnej . 

 Taśma porusza się po obręczy koła napinającego - może dojść do 
uszkodzenia piły lub obręczy koła. 

Kontrola położenia: 

1. Włączyć na krótko napęd taśmy, a następnie wyłączyć 

2. Odłącz piłę od sieci elektrycznej. 

3. Otwórz osłonę kół 

4. Sprawdź położenie piły tasmowej na obu kołach. 

 

 Jeśli odległość między tylną stroną piły a obręczą koła wynosi 1 mm, 
ustawienie jest prawidłowe. 

 Jeśli odległość jest większa niż 1 mm lub piła taśmowa biegnie po obręczy 
koła, wyreguluj taśmę piły. 

5. Zamknij osłonę piły.. 
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4.5. Dostosowanie 

4.5.1. Regulacja położenia piły taśmowej 

Bieg piły taśmowej jest ustawiany za pomocą śruby w kostce napinającej na ramie 
piły. Optymalna odległość została określona na 1mm. 

 

 Obróć śrubę w prawo, taśma przybliża się obręczy koła 

 Obracając śrubą w lewo, piła taśmowa odsuwa się od obręczy koła 

Po ustawieniu sprawdzić, czy piła taśmowa jest ustawiona prawidłowo 

4.5.2. Regulacja prowadnic z węglika spiekanego na maszynie 

Regulacja prowadnic z węglika spiekanego jest jednym z najważniejszych kryteriów 
wpływających na dokładność cięcia i żywotność taśmy. Dlatego ważne jest, aby 
sprawdzić, czy regulacja prowadnic z węglika spiekanego jest poprawna 
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1. Dokręć śrubę z boku kostki prowadzącej, aby piła została poluzowana 

2. Poluzuj powoli śrubę i pozwól wkładce dotknąć piły. Musisz mieć 
możliwość ręcznego obracania śruby. W ten sam sposób ustaw 
prowadnicę z węglika spiekanego na prawej kostce. 

3. Upewnij się, że prowadnice z węglików nie stawiają zbyt dużego oporu, w 
przeciwnym razie żywotność taśmy i napędu zmniejszy się. 

4.5.3. Regulacja kostki prowadzącej 

Jakość cięcia i żywotność taśmy tnącej zależy również od regulacji kostek 
prowadzących 

W związku z tym tę korektę należy okresowo sprawdzać 

 

1. Poluzuj obie śruby mocujące na kostkach prowadzących i ostrożnie dociśnij do 
taśmy. Upewnij się, że piła nie jest zgięta; w przeciwnym razie kostka będzie 
naciskać na opaskę i ją uszkadzać 

2. Ponownie dokręcić obie śruby mocujące 

 

Ogłoszenie: 
Jeśli kostka prowadząca jest prawidłowo ustawiona, 
górna krawędź sześcianu i linijka są równoległe. 
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4.5.4. Regulacja wyłącznika krańcowego naciągu taśmy 

Po wymianie piły należy sprawdzić ustawienie wyłącznika krańcowego. Jeśli 
wyłącznik krańcowy nie jest ustawiony prawidłowo, taśma jest naciągnięta za 
bardzo lub za mało. 

 

1. Napnij piłę za pomocą TENZOMATU do optymalnej wartości (wykres 
Tenzomat) 

2. Odkręć nakrętkę na śrubie ograniczającej 

3. Uruchom napęd taśmowy. Mogą wystąpić dwa scenariusze: 

 Jeśli silnik jest włączony, ale nie działa, obracaj śrubę w lewo, aż silnik 
zacznie pracować 

 Jeśli silnik pracuje, przekręć śrubę w prawo, aż się zatrzyma, a następnie 
przekręć ją krótko w lewo, aż silnik zacznie ponownie pracować 

4. Dokręcić śrubę ograniczającą nakrętką i ponownie sprawdzić ustawienie 
wyłącznika.. 

4.5.5. Regulacja ogranicznika dolnego położenia ramy piły 

Dolny ogranicznik ogranicza najniższe położenie ramy piły. To położenie należy 
sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli dolny ogranicznik zostanie ustawiony 
nieprawidłowo, powierzchnia ładunkowa stołu może zostać przycięta zbyt głęboko 
lub materiał nie zostanie przecięty całkowicie. 
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1. Podnieś ramę piły do górnej pozycji 

2. Odkręć nakrętkę śruby regulacyjnej i wyreguluj ogranicznik 

3. Ponownie dokręć śrubę regulacyjną za pomocą nakrętki 

4. Ustaw wyłącznik krańcowy pozycji dolnego ramienia 

4.5.6. Regulacja wyłącznika krańcowego dolnego ogranicznika ramy piły 

Jeśli ustawiłeś dolny ogranicznik ramy piły, wymagana jest kontrola regulacji 
wyłącznika krańcowego. 

Kontrola ustawień 

Opuść ramię do najniższej pozycji. Jeśli ramię leży na dolnym ograniczniku i 
przełącznik reaguje, ustawienie jest prawidłowe. W innym przypadku dokonaj 
ustawienia przełącznika 

Ustawienie przełącznika 
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1. Zwolnij nakrętkę śruby ograniczającej i wkręć śrubę ograniczającą 

2. Opuść ramię do dolnego ogranicznika i włącz napęd taśmy 

3. Wykręć śrubę ograniczającą, aż napęd taśmowy się zatrzyma 

4. Ponownie zabezpieczyć śrubę nakrętką i jeszcze raz sprawdzić ustawienie 
wyłącznika krańcowego 

4.5.7. Regulacja zaworu  

Wyłączyć maszynę wyłącznikiem głównym. Opuść głowicę piły do dołu. Delikatnie 
zamknij zawór. 
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A B 

 

Śruba ślimakowa (poz. A) musi znajdować się obok ogranicznika (poz. B), gdy 
zawór jest zamknięty. 

 

 

W przeciwnym razie należy poluzować ślimak, podnieść plastikowe pokrętło i 
maksymalnie zamknąć przepustnicę. Następnie poluzuj śrubę i zdejmij plastikowe 
pokrętło. Umieść go z powrotem tak, aby śruba znajdował się obok ogranicznika, 
gdy zawór jest zamknięty. Następnie ponownie dokręć śrubę. 

Włącz maszynę i przetestuj sterowanie posuwem w dół. 

4.5.8. Dopasowanie nacisku regulacyjnego do cięcia 

Urządzenie do regulacji nacisku na cięcie jest przede wszystkim nastawione przez 
producenta. 

Nie manipuluj regulacją urządzenia, jeśli nie masz ważnego powodu! 

Procedura regulacji: 
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1. Regulacja korpusu regulowana rączką. Znajduje się pod uchwytem. Ustaw go 
na drugim rowku. Widoczna szyja (poz. 1, 2). 

2. Wkręcić śrubę ogranicznika do maksimum, inaczej zawór zostanie 
zablokowany (poz. 3) 

3. Teraz ramę można swobodnie podnosić tylko w górę, ponieważ ruch ramy 
piły jest blokowany przez zawór regulacyjny 

4. Wciśnij przycisk „piłowanie ramy w dół” i przykręć śrubę 

5. Wkręcaj śrubę zderzakową, dopóki osiągniesz optymalną prędkość opadania 
ramy 

6. Optymalna prędkość opadania ramy wynosi 40-50 sek. Od maksymalnego 
uniesienia. 

7. Po osiągnięciu prędkości opadania zabezpieczyć śrubę regulacyjną za 
pomocą nakrętki 

8. Włączyć silnik napędu i ponownie sprawdzić prędkość opadania ramy piły 

4.6. Środki chłodzące i usuwanie wiórów 

Jakość środka chłodzącego 
pogorszy się z powodu: 

Jeśli rozwiązanie jest zbyt słabe: 
Jeśli rozwiązanie jest zbyt 

mocne: 
 użycie zanieczyszczonej wody 

 zanieczyszczenie olejem z 
zewnątrz (hydraulika, 
przekładnie) 

 wysokie temperatury pracy 

 brak cyrkulacji powietrza 

 niewłaściwa koncentracja 

 osłabienie ochrony przed 
korozją 

 smarowanie spada 

 bardziej prawdopodobny jest 
atak drobnoustrojów 

 zmniejsza się zdolność 
chłodzenia 

 wzrasta produkcja pianki 

 pogarsza się stabilność 
emulsji 

 powstaje lepka pozostałość 

 

4.6.1. Kontrola płynu chłodzącego 

 Stan czynnika chłodzącego ma istotny wpływ na jakość cięcia oraz żywotność 
maszyny. Żywotność płynu chłodzącego wynosi 1 rok, po tym czasie zalecamy 
wymianę płynu chłodzącego. Czas ten zależy od stopnia zanieczyszczenia cieczy 
chłodzącej (szczególnie olejami) oraz innych czynników. 

1 

2 

3 

4 

Uwaga: 
Jeśli stan cieczy chłodzącej nie jest zadowalający, 
należy ją wymienić. 
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Okresowo sprawdzaj poziom płynu chłodzącego i działanie pompy! 

Sprawdź stan czynnika chłodzącego zgodnie z poniższą tabelą: 

Testowanie Interwał metoda Stan: schorzenie Ostrożność 

Poziom cieczy codziennie naocznie za nisko sprawdzić stężenie, dodać 
wodę lub emulsję 

Stężenie codziennie 
gęstościomierz 
refraktometru 

za wysoko 
za nisko 

uzupełnij wodę 
uzupełnienie emulsji bazowej 

Zapach codziennie zmysł węchu 
nieprzyjemny 
zapach 

dobra wentylacja, dodaj 
biocydy lub wymień 
chłodziwo 

Zanieczyszczenie codziennie zmysł węchu 
widoczne wycieki 
oleju, grzyby 
szlamowe 

czyszczenie powierzchni, 
usuwanie wycieków, 
dodawanie biocydów lub 
fungicydów; oczyścić system 
środkiem czyszczącym * 
przed wymianą płynu 
chłodzącego 

Ochrona przed 
korozją 

kiedy 
konieczne 

naocznie 
test chipa 
Test Herberta 

niewystarczająca 
ochrona przed 
korozją 

test stabilności, jeśli to 
konieczne - zwiększyć 
stężenie lub wartość pH 

Stabilność kiedy 
konieczne 

refraktometr olejowanie dodać koncentrat, zapytać 
dostawcę 

Reakcja piankowa 
kiedy 
konieczne test wstrząsania 

za dużo piany, piana 
rozprasza się zbyt 
wolno 

unikać napowietrzania, 
zwiększać twardość wody, 
utrwalać środkiem 
przeciwpieniącym 

* Zgodnie z instrukcją producenta 
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4.6.2. Preparat w postaci płynu chłodzącego 

Przygotuj mieszankę wody i płynu chłodzącego. Przestrzegaj uwag producenta i 
przechowuj zatwierdzone przez producenta stężenie 

Wszystkie instrukcje znajdują się na zbiorniku płynu chłodzącego lub w 
dokumentacji płynu chłodzącego. Przy używaniu i utylizacji cieczy chłodzącej 
należy przestrzegać instrukcji producenta. 

Wlej mieszankę wody i płynu chłodzącego do zbiornika układu chłodzenia 

Podczas napełniania zbiornika cieczą chłodzącą należy uważać, aby płyn nie kapał 
ze zbiornika i zbiornik nie przelewał się 

Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dodawania środków 
antykorozyjnych, przeciw zamarzaniu lub innych środków! Mieszanie dwóch 
chemikaliów może spowodować powstanie toksycznych i agresywnych substancji, 
które mogą szkodzić zdrowiu lub uszkodzić układ chłodzenia maszyny 

Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w Mikronizator (patrz. Akcesoria specjalne), 
napełnij zbiornik Mikronizera określoną cieczą chłodzącą. Wtedy mikronizator jest 
gotowy do operacji 

Jakość środka chłodzącego pogorszy się z powodu: 

 użycie zanieczyszczonej wody 

 zewnętrzne zanieczyszczenie olejem (hydraulika, przekładnie) 

 wysokie temperatury pracy 

 brak cyrkulacji powietrza 

 niewłaściwa koncentracja 

Jeśli rozwiązanie jest zbyt słabe: 

 osłabienie ochrony przed korozją 

 smarowanie spada 

 bardziej prawdopodobny jest atak drobnoustrojów 

Jeśli rozwiązanie jest zbyt mocne: 

 zmniejsza się zdolność chłodzenia 

 zwiększa się zachowanie piany 

 pogarsza się stabilność emulsji 

 powstaje lepka pozostałość 

4.6.3. Utylizacja wiórów 

Wióry powstałe w wyniku operacji cięcia należy utylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Niech z wiórów wykapie nadmiar płynu! 

Włożyć wióry do wodoszczelnego pojemnika. Upewnij się, że pojemnik nie 
przecieka, ponieważ nawet po długim czasie kapania wióry nadal zawierają 
pozostałości płynu chłodzącego. 

Pojemnik oddać pod opiekę firmy utylizacyjnej wyposażonej do usuwania wiórów 
zanieczyszczonych cieczą chłodzącą. W przypadku, gdy maszyna jest 
wyposażona w urządzenie do mikronizacji, wióry należy również przekazać 
firmie utylizacyjnej. 
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4.7. Oleje i smary do przekładni 

4.7.1. Oleje przekładniowe 

W przekładni olej jest używany przez cały okres użytkowania skrzyni biegów. W 
przypadku naprawy zalecamy wymianę oleju wlewowego. 

Do przekładni należy stosować oleje zgodne ze specyfikacją DIN 51517. Wybierz 
klasę lepkości ISO VG zgodnie z oryginalnym olejem. 

Regularnie sprawdzaj stan uszczelnienia olejowego na uszczelce skrzyni biegów - 
przynajmniej trzy razy w miesiącu. 

Zalecane oleje i ilość w zależności od typu piły taśmowej 

Band saw Gearbox oil Capacity 

Ergonomic 320.258 GANC Paramo PP7 2,0 l 

odbiornik wióró Shell Tivela S 320 0,075 l 
 

Tabela porównawcza olejów przekładni 

Klasa lepkości 
Producent 

ISO VG 100 ISO VG 220 ISO VG 320 

BP Energol GR-XP 100 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 

Castrol 
Alpha SP 100 

Alpha MW 100 

Alpha SP 220 

Alpha MW 220 
 

Elf Reductelf SP 100 
Reductelf SP 220 

Reductelf Synthese 220 
Reductelf SP 320 

Esso Spartan EP 100 Spartan EP 220 Spartan EP 320 

Mobil Mobilgear 627 
Mobilgear SHC 220 

Mobilgear 630 
Mobilgear 632 

ÖMV  PG 220  

Paramo PP 7 Paramo CLP 220 Paramo CLP 320 

Shell Shell Omala 100 
Shell Omala 220 

Shell Tivela S 220 

Shell Omala 320 

Shell Tivela S 320 

Total Carter EP 100 Carter EP 220 Carter EP 320 

 

Uwaga: 
Przy wymianie oleju należy stosować oleje zalecane 
przez BOMAR lub oleje innych producentów o 
porównywalnych parametrach. 
Nie zapominaj, że nie wolno mieszać olejów 
mineralnych i syntetycznych! 
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4.7.2. Smary 

Do smarowania zalecamy stosowanie smaru zmydlonego klasy NLGI-2 na bazie litu. 
Smary różnicowe można mieszać, jeśli ich bazy olejowe i klasy gęstości są 
identyczne. 

Tabela porównawcza smarów: 

Producent Rodzaj smaru 

BP Energrease LS - EP 

DEA Paragon EP1 

FETT EGL 3144 

Beacon EP 1 Esso 

Beacon EP 2 

FINA FINA LICAL M12 

Microlube GB0 

Staburags NBU8EP Klüber 

Isoflex Spezial 

Optimol Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 

Shell Aseol AG ASEOL Litea EP 806-077 

Texaco Multifak EP1 

 

4.7.3. Smarowanie 

Na maszynie znajduje się kilka podzespołów, które należy nasmarować, aby 
zapewnić prawidłowe działanie maszyny. 

Miejsce do smarowania Opis 

 

Górny czop siłownika 
podnoszącego - raz w 
tygodniu wpóscić kilka kropel 
oleju. 
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Miejsce do smarowania Opis 

 

 

Rolki podajnika  

 

2 Smarowanie 

Smarować smarem raz na 
trzy miesiące (patrz rozdział 
Smary). 

Użyj smaru 3-5g na każdym 
wózku prowadnicy liniowej. 
Do smarowania użyj 
smarownicy. 

Przejedź 3–5 razy całą linię 
prowadzenia liniowego 
podczas smarowania. 

 

4.7.4. Oleje hydrauliczne 

Olej hydrauliczny należy wymieniać raz na 2 lata, ponieważ właściwości oleju mogą 
się pogorszyć i powodować problemy z wyposażeniem hydraulicznym. Jeśli układ 
hydrauliczny jest wyposażony w filtr (2SF 56 / 48-0,063), wymień również filtr. 

Korek wlewu znajduje się w górnej części zbiornika, otwór spustowy znajduje się na 
dnie zbiornika. 

 

W agregatach hydraulicznych należy stosować oleje o specyfikacji DIN 51524-HLP, 
ISO 6743-4 i klasie lepkości ISO VG 32. Ilość olejów hydraulicznych - patrz rozdział 
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego. 
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Uwaga: 
Przy wymianie oleju należy stosować oleje zalecane przez 
BOMAR lub oleje innych producentów o porównywalnych 
parametrach. Nie zapominaj, że nie wolno mieszać olejów 
mineralnych i syntetycznych! 
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Tabela porównawcza olejów hydraulicznych: 

Producent Rodzaj Producent Rodzaj 

Agip Oso 32 Ina Hidraol 32 HD 

Aral Vitam GF 32 Klüber Lamora HLP 32 

Avia Avilub RSL 32 Hungary Hidrokomol P 32 

Benzina OH-HM 32 Mobil Mobil DTE 25 

BP Energol HLP 32 ÖMV HLP 32 

Bulgaria MX-M/32 Poland Hydrol 30 

Castrol Hyspin AWS 32 Rumania H 32 EP 

Čepro Mogul HM 32 Russia IGP 30 

DEA Astron HLP 4hy6 Shell Tellus Oil 32 

Elf Elfolna 32 Sun Sunvis 846 WR 

Esso Nuto H 32 Texaco Rando HD B 32 

Fam HD 5040 Valvoline Ultramax AW 32 

Fina Hydran 32   

 

4.7.5. Serwis agregatów hydraulicznych 

Po 50 godzinach pracy lub najpóźniej 3 miesiące po pierwszym uruchomieniu 
należy przeprowadzić pierwszy przegląd. To zawiera: 

 Sprawdzenie wszystkich śrub i połączeń, punktów mocowania, rur i węży pod 
kątem wycieków 

 Sprawdź poziom oleju hydraulicznego 

Poziom oleju musi znajdować się między dwiema połówkami szkieł 
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 W czasie pracy temperatura oleju nie powinna przekraczać 60-70 ° C 

 Sprawdzić działanie elementów sygnalizacyjnych (termometr, wskaźnik 
poziomu, wskaźnik zabrudzenia filtra) 

 Sprawdź regulację ciśnienia roboczego 

Aby zapewnić wysoką niezawodność zasilacza, producent określa następujące 
okresy kontroli 

Interwał codziennie tygodniowo miesięczny trzy 
miesiące 

sześć 
miesięcy 

rocznie 

Płyn hydrauliczny 

Poziom 

Temperatura 

Stan: schorzenie 

Zmień interwał 

 

- 

- 
- 

- 

 

• 

• 
- 

- 

 

- 

- 
• 

- 

 

- 

- 
- 

- 

 

- 

- 
- 

- 

 

- 

- 
- 

• 

Filtr 

Zmień interwał 
Dle 

indikace - - - - - 

Inne kontrole 

Wycieki zewnętrzne 

Zanieczyszczenie 

Odszkodowanie 

Poziom hałasu) 

Wskaźniki 

 

• 
• 

• 

• 

- 

 

- 
- 

• 

- 

- 

 

- 
- 

- 

- 

• 

 

- 
- 

- 

- 

- 

 

- 
- 

- 

- 

- 

 

- 
- 

- 

- 

- 

 

 

4.8. Czyszczenie maszynowe 

Po każdej zmianie wyczyść maszynę ze środka chłodzącego i zanieczyszczeń. 
Głównie należy konserwować powierzchnie prowadzące. 

 Prowadzenie szczęk mocujących imadła głównego i posuwu. 

 Prowadzenie podajnika. 

 Powierzchnia ładunkowa imadła głównego i podajnika 

 Pręt gwintowany imadła głównego i podajnika 
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4.9. Wymiana zużytych elementów 

4.9.1. Wymiana prowadnic z węglików spiekanych 

 

 
1. Zdjąć wąż prowadzący do czynnika chłodzącego i zdemontować piłę taśmową 

oraz kostkę prowadzącą. 

 
2. Przymocuj kostkę prowadzącą do imadła i odkręć śruby obu wkładek z węglika 

spiekanego. 

 
3. Wykręcić śrubę regulacyjną regulowanej wkładki tak daleko od kostki 

prowadzącej, aby nie było widać jej od wewnątrz. 

4. Teraz włóż nowe prowadnice z węglików spiekanych i zamocuj je mocno, a 
następnie przymocuj kostkę prowadzącą do prowadnicy. 

5. Zamontuj taśmę  i wyreguluj kostkę prowadzącą i prowadnice z węglika 
spiekanego. 

 

Uwaga: 
Jeśli prowadnic z węglików spiekanych nie można 
wyregulować, należy je wymienić. 
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4.9.2. Wymiana rolek prowadzących piły 

Jeśli piła taśmowa nie jest wystarczająco prowadzona przez rolki prowadzące i / lub 
rolki są ewidentnie zużyte, rolki należy wymienić. 

 

 

1. Zdejmij wąż prowadzący do środka chłodzącego i zdemontuj piłę taśmową 
oraz kostkę prowadzącą. 

 

2. Chwycić kostkę prowadzącą w imadle i wykręcić obie śruby mocujące 
mimośrody. 

 

3. Wyciągnij obie rolki prowadzące z ich mimośrodów. 

Uwaga! 
Rolki prowadzące należy wymienić razem na obu 
kostkach prowadzących! 
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4. Założyć nowe rolki prowadzące na mimośrody i przykręcić je do kostki 
prowadzącej. 

 

5.  Teraz włóż testowy kawałek piły taśmowej (ok. 15 - 20 cm) do kostki 
prowadzącej. Wyreguluj oba mimośrody tak, aby taśma biegła pośrodku 
wyfrezowanego rowka. Ten rowek znajduje się między obydwoma 
mimośrodami. 

6. Zainstaluj kostkę na prowadnicy. Zamontuj piłę taśmową i wyreguluj kostki 
prowadzące. 

 

Uwaga: 
Rolki prowadzące nie mogą zbyt mocno naciskać na taśmę, 
ale muszą się swobodnie obracać. Optymalna odległość 
między taśmą a rolką to 0,05mm. 
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4.9.3. Wymiana koła napinającego 

1. Zdemontuj piłę taśmową. 

 

2. Odkręć śrubę koła napinającego i zdejmij podkładkę. 

3. Wkręć śrubę pomocniczą na wałek koła napinającego. 

 

4. Założyć trójramienny ściągacz na koło napinające i zdejmij go z wału. 

 

5. Jeśli dolne łożysko pozostanie na wale, ściągnij je z wału za pomocą ściągacza 
z dwoma łapami. Sprawdź oba łożyska; ostatecznie wymień je na nowe. 

 

6. Włożyć pierścień ustalający do otworu nowego koła napinającego. 
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7. Włóż łożysko do otworu w kole i dociśnij je do pierścienia ustalającego. 

 

8. Oczyścić wał i naoliwić go. Zamontuj nowe koło napinające na wale. 

 

9. Zamontuj pierścień dystansowy na wale i wepchnij go do dolnego łożyska. 

 

10. Zamontuj drugie łożysko na wale i dociśnij je do pierścienia dystansowego. 
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11. Załóż podkładkę i przykręć koło napinające. 

12. Zainstaluj piłę taśmową. Wymiana koła jest zakończona. 

 

4.9.4. Wymiana koła napędowego 

1. Zdemontuj piłę taśmową. 

 

2. Wkręcić śrubę mocującą koła napędowego i zdjąć podkładkę. 

3. Przykręcić śrubę pomocniczą do wału napędowego. 

 

4. Zamontować ściągacz z trzema łapami na kole napędowym i zdejmij go z 
wału. 
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5. Sprawdź, czy wpust i wał napędowy nie są uszkodzone. Skontaktuj się z 
dostawcą w celu wymiany części. 

 

6. Jeśli wał i wpust są w dobrym stanie, wyczyść je, naoliwiaj i zainstaluj na wale 
napędowym. 

 

7. Załóż podkładkę i przykręć koło napędowe. 

8. Zainstaluj piłę taśmową. 

4.9.5. Wymiana okrągłej szczotki 

Jeżeli szczotka do usuwania wiórów nie spełnia swojej funkcji, należy ją wymienić. 

1. Otwórz osłonę ramienia opaski 

2. Przytrzymaj trzon szczotki kluczem. 

3. Poluzować nakrętkę na szczotce, wymienić zużytą szczotkę na nową szczotkę, 
nakręcić nakrętkę. 

 

4. Dopasuj szczotkę do piły tasmowej. 

5. Zamknij osłonę ramienia piły 
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5.1. Problemy mechaniczne 

Problem  Możliwe przyczyny Naprawic 

- Źle wyregulowane prowadnice z 
twardego metalu. 

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Obsługa i 
regulacja” 

- Zużyte prowadnice z twardego 
metalu. 

Wymień w rozdziale „Wymiana zużytych 
części” 

- Źle ustawione kostki prowadnicy piły. Ustaw zgodnie z rozdziałem „Obsługa i 
regulacja” 

- Zużyte łożyska prowadnicy taśmy piły. Wymień zgodnie z rozdziałem „Wymiana 
zużytych części” 

- Źle wyregulowana szczotka do 
wiórów. 

Ustaw zgodnie z rozdziałem „Obsługa i 
regulacja” 

- Zużyta szczotka do wiórów. Wymień zgodnie z rozdziałem „Wymiana 
zużytych części” 

- Niewystarczające rozciągnięcie taśmy 
piły. 

Podnieś rozciąganie taśmy piły i ustaw 
wyłącznik krańcowy. 

- Źle dobrany system zębów taśmy piły. Wymień taśmę piły i zachowaj instrukcje 
producenta dotyczące wyboru nowej piły. 

- Zużyty pasek piły. Wymień taśmę piły. 

- Niewłaściwie wyważony przenośnik 
rolkowy. 

Ustaw przenośnik rolkowy. 

- Brudna płyta imadła Oczyść płytę karmienia z gruzu, wiórów i 
pozostałości. 

- Ramię prowadzące i kostka 
prowadząca są poluzowane. 

Zacisnąć ramię prowadzące. 

- Ramię prowadzące i kostka są zbyt 
daleko od materiału. 

Ustaw kostkę prowadzącą na materiale. 

- Zbyt duża prędkość skrawania. Zmniejsz prędkość podawania materiału. 

1. Ukośny krój 

- Niespodziewane wahania jakości 
materiału. 

Ustaw prędkość cięcia i podawania na 
odpowiedni materiał. 

- Dźwignia zabezpieczająca jest 
poluzowana. 

Sprawdź skuteczność dźwigni zabezpieczającej 
i przeprowadź jej regulację zgodnie z 
rozdziałem „Obsługa i regulacja”. 

- Ustawiony kąt nie pasuje do kąta 
cięcia. 

Sprawdzić regulację kąta za pomocą 
kątomierza i ewentualnie ustawić zgodnie z 
rozdziałem „Obsługa i regulacja”. 

- Niewystarczające naciąg taśmy. Naciągnij taśmę tnącą i ustaw wyłącznik 
krańcowy zgodnie z rozdziałem „Obsługa i 
regulacja”. 

- Ramię prowadzące i kostka 
prowadząca są poluzowane. 

Przymocuj ramię prowadzące i kostkę. 

2. Cięcie nie jest cięte 
pod żądanym kątem 

- Brud pomiędzy materiałem a szczęką 
zaciskową. 

Oczyść materiał i pasującą szczękę. 

- Niewystarczające napięcie taśmy. Podnieś naprężenie taśmy. Ustaw wskaźnik 
naprężenia taśmy zgodnie z rozdziałem 
„Obsługa i regulacja”. 

- Zużyta szczotka do wiórów. Sprawdź stan szczotki do wiórów i wymień ją w 
przypadku nadmiernego użytkowania, zgodnie 
z opisem w rozdziale „Wymiana zużytych 
części” 

3. Krótka żywotność 
piły taśmowej 

- Źle wyregulowana szczotka do Sprawdź regulację szczotki wiórowej, ustaw ją 
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Problem  Możliwe przyczyny Naprawic 

wiórów. zgodnie do rozdziału „Obsługa i regulacja” 

- Nadmiernie naciągnieta piła Zmniejszyć naciąg piły i ustawić wyłącznik 
krańcowy naciągu piły zgodnie z rozdziałem 
„Serwis i regulacja“ 

- Źle wyregulowane prowadnice z 
twardego metalu. 

Sprawdź regulację prowadnic z twardego 
metalu i przeprowadź regulację zgodnie z 
opisem w rozdziale „Konserwacja i regulacja” 

- Zużyte prowadnice taśmy z twardego 
metalu. 

Sprawdź stan prowadnicy z twardego metalu i 
jeśli jest zbyt zużyta, wymień prowadnice z 
twardego metalu zgodnie z rozdziałem 
„Wymiana zużytych części” 

- Zużyte łożyska prowadnicy piły. Sprawdź łożyska prowadzące i jeśli zauważysz 
jakieś nadmierne uszkodzenia, wymień je 
zgodnie z rozdziałem „Wymiana zużytych 
części” 

- Źle ustawione kostki prowadzące 
taśmy piły. 

Ustawić kostkę prowadzącą zgodnie z 
rozdziałem „Obsługa i regulacja” 

- Nieprawidłowo ustawiony posuw w 
dół i prędkość taśmy piły. 

Dostosuj posuw i prędkość piły zgodnie z 
wartościami opublikowanymi przez producenta 
piły. 

- Różna jakość materiału. Dostosuj posuw i prędkość taśmy piły do 
żądanego materiału (spróbuj wykonać test 
cięcia). 

- piły taśmowe niskiej klasy Wymień piły taśmowe (więcej informacji można 
uzyskać u lokalnego dostawcy akcesoriów) 

- Źle dobrany system zębów piły. Wymień piłę taśmową i przestrzegaj instrukcji 
producenta dotyczących wyboru. 

- Źle ustawione prowadzenie taśmy. Sprawdź przestrzeń między górną częścią piły 
a kołem napędowym. Być może wyreguluj koło 
napinające zgodnie z opisem w rozdziale 
„Serwis i regulacja” 

- Zużyta pił taśmowa. Wymień piłę taśmową i przestrzegaj instrukcji 
producenta dotyczących wyboru. 

- Niewłaściwy system zębów piły. Wymień piłę taśmową i przestrzegaj instrukcji 
producenta dotyczących wyboru. 

4. Niewystarczająca 
wydajność cięcia. 

- Źle ustawiony posuw i prędkość piły 
taśmowej. 

Ustaw posuw i prędkość piły zgodnie z 
wartościami podanymi przez producenta piły. 

- Źle ustawiony dolny punkt zderzaka 
ramy piły. 

Sprawdź dolny wyłącznik krańcowy i śrubę. 

5. Cięcie nie jest 
zakończone. - Powierzchnia punktu zatrzymania jest 

uszkodzona. 
Oczyścić powierzchnię punktu zatrzymania 
wyłącznika krańcowego z zanieczyszczeń i 
pozostałości materiału. 

- Metalowe zaciski między zaworem a 
panelem. 

Zaciski należy zdjąć i założyć na O-Ring wału 
około 10x2 mm. 

6. Ssanie nie jest 
możliwe 

- W korpusie zaworu znajdują się 
metalowe odłamki. 

Zawór należy wyczyścić lub wymienić. 

- Przełącznik ciśnienia jest źle 
ustawiony. 

Ustaw wyłącznik ciśnieniowy zgodnie z 
rozdziałem „Obsługa i regulacja” 

7. Nie można 
uruchomić napędu 
taśmy piły. - Przełącznik ciśnienia jest uszkodzony. Wymień uszkodzone części wyłącznika 

ciśnieniowego. 

8. Taśmy piły są - W napinaczu jest zła regulacja 
geometrii. 

Wyregulować dystans od randu koła na 2 mm 
zgodnie z instrukcją obsługi. 
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Problem  Możliwe przyczyny Naprawic 

- Płytki z twardego metalu taśmy tnącej 
nie są regulowane. 

Płytki z twardego metalu taśmy tnącej należy 
wyregulować zgodnie z instrukcją obsługi. 

- Kostki prowadzące nie regulują się 
(łożyska + obwód z twardego metalu) 

Kostki prowadzące należy wyregulować 
(łożyska + obwód z twardego metalu) zgodnie 
z instrukcją obsługi. 

pęknięte. 

- Stosowane są łożyska kostek 
prowadzących (elementy toczne są 
uszkodzone lub zewnętrzny pierścień 
łożyska ma stożkowy kształt). 

Łożyska kostek prowadzących należy wymienić. 
Łożyska należy wyregulować zgodnie z 
instrukcją obsługi. 

- Podczas chwytania siłownika 
podnoszącego występuje luz. 

 9. Uszkodzenie zębów 
piły taśmowej 

- Ściśnięty trzpień górny lub dolny 
uchwyt siłownika podnoszącego. 

Wymień cały górny lub dolny uchwyt siłownika 
podnoszącego. 

- Geometria kostek prowadzących z 
twardego metalu jest źle ustawiona. 

Kostki prowadzące z twardego metalu należy 
wyregulować. 

10. Piła ukosuje 

- Zużyte łożyska prowadzące Łożyska kostek prowadzących należy wymienić. 

11. Nie działa czyszczenie 
taśmy 

- Zużyte elastyczne koło napędu 
szczotki. 

Należy wymienić elastyczne kółko szczotki. 

- Powierzchnia koła napędowego jest 
zużyte. 

Należy wymienić koło napędowe.  

- Wałek napędu szczotki jest 
zardzewiały. 

Trzon szczotki należy oczyścić i naoliwić. 

 - Położenie szczotki i osłona szczotki są 
źle ustawione - szczotką nie można 
obracać. 

Osłona szczotki musi być ustawiona tak, aby 
można było obracać szczotkę. 

12   Podczas cięcia ramię 
piły podnosi się i opada; 
powoduje to krótką 
żywotność piły. 

- Luz wsteczny w osadzeniu koła 
napędowego na wale. 

Wymień wał napędowy na długi, nowe łożyska, 
pierścień dystansowy, nowe koło napędowe, 
sprężyna, dwie osłony na czole wału + śruby. 

 - Zużyty wpust na wale  

5.2. Problemy elektryczne 

Problem  Możliwe przyczyny Naprawic 

- W gnieździe nie ma napięcia Należy sprawdzić napięcie sieciowe. 

- Przekaźnik transferowy jest zamknięty 
(zabezpieczenie termiczne) 

Każdy przekaźnik FA musi zostać sprawdzony. 

1. Nie można 
uruchomić maszyny. 

- Nie uruchamia się wyłącznik krańcowy 
rozciągania taśmy piły, osłona ramy 
lub osłony taśmy. 

Kontrola naprężenia taśmy i zamknięcia osłon. 

- Dolny wyłącznik krańcowy jest źle 
ustawiony. 

Dolny wyłącznik krańcowy należy wyregulować 
zgodnie z rozdziałem REGULACJA. 

2. Po zakończeniu 
cięcia rama nie 
podnosi się. - W pierścieniu hydraulicznym 

(pneumatycznym) jest błąd. HYTOS 
(BOSCH) nie wpływa na podniesienie 
ramy. 

Należy sprawdzić działanie zaworu 
magnetycznego, zawór zamknięty, sprawdzić 
napięcie cęgów i cewki. 

3. Silnik elektryczny i 
pompa są bez 
napięcia. pomiędzy 
stycznik i 

- Niewłaściwy stycznik. Wymień stycznik silnika. 
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Problem  Możliwe przyczyny Naprawic 

zabezpieczenie 
termiczne nie jest 
napięciem. 

- Czujnik prędkości nie jest 
wyregulowany. 

Należy wyregulować czujnik prędkości. 

- Wadliwy wyświetlacz Wyświetlacz musi zostać zmieniony. 

4. Wskaźnik prędkości 
taśmy nie działa. 

- Zły czujnik - dioda wskaźnika 
prędkości nie świeci. 

Czujnik należy wymienić i wyregulować. 

5. Termik jest czasami 
wyłączany z 
agregatu 
hydraulicznego 
silnika MA3. 

- W układzie hydraulicznym jest 
wysokie ciśnienie robocze. 

Inżynier serwisu musi obniżyć ciśnienie w 
układzie hydraulicznym. 

6. Agregat hydrauliczny 
jest włączony, ale 
ramię piły lub imadło 
główne nie działają 

- Nieprawidłowe podłączenie zasilania 
elektrycznego. Fazy elektryczne są 
połączone odwrotnie. 

Należy zamienić fazy. Może to zrobić tylko 
inżynier serwisu. 

 Brak środka chłodzącego. Napełnij zbiornik czynnikiem chłodzącym. 

- Przekaźnik termiczny jest uszkodzony Wymień przekaźnik termiczny 

- Wąż wejściowy jest uszkodzony lub 
zatkany. 

Sprawdź układ chłodzenia i ewentualnie 
wyczyść układ chłodzenia. 

- Uszkodzone zabezpieczenie pompy 
chłodzącej 

W razie potrzeby sprawdź ochronę pompy 
chłodzącej, wymień ją. 

7. Chłodzenie nie jest 
aktywne 

- Pompa chłodząca jest uszkodzona. Wymień pompę chłodzącą. 

 

5.3. Problemy hydrauliczne 

Problem Możliwe przyczyny Naprawic 

• odwrotny obrót Sprawdź połączenia każdej fazy. 
Ponownie podłącz prawidłowo fazy 
elektryczne. 

• brak oleju w zbiorniku Dodaj olej hydrauliczny 

• Lepkość oleju nie odpowiada zalecanej 
wartości lepkości 

Wymień olej hydrauliczny. 

• Awaria hydrogeneratora Wezwij serwis 

1. Hydrogenerator 
nie dostarcza oleju 

• Niewłaściwe podłączenie zasilania. Sprawdź połączenia każdej fazy. 
Ponownie podłącz prawidłowo fazy 
elektryczne. 

• Obwód hydrauliczny nie jest 
odpowiednio odpowietrzony 

Odpowietrz obwód hydrauliczny. 2. Olej hydrauliczny 
zawiera pęcherzyki 

• Niski poziom oleju Dodaj olej hydrauliczny 
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• uszkodzone uszczelki wału pompy Wezwij serwis 

• uszkodzony napęd przegubu Wezwij serwis 

• uszkodzone lub zniszczone łożyska 
silnika 

Wezwij serwis 

3. Zwiększony hałas 
mechaniczny 

• Wlot powietrza Sprawdź, czy nie ma wycieków. 

• problem z zaworem bezpieczeństwa Błędne ustawienia. Sprawdź 
ustawienia i wyreguluj zawór 
bezpieczeństwa. 

• zużycie pompy Wezwij serwis 

4. Niskie ciśnienie, 
pompa dostarcza 
olej 

• wyciek zewnętrzny lub wewnętrzny Wezwij serwis 

• uszkodzenie przez cząstki stałe w oleju Przeprowadź filtrację oleju lub 
zadzwoń do serwisu. 

• zły stan oleju Wymień olej hydrauliczny. 

• niewłaściwy rodzaj oleju Wymień olej hydrauliczny. 

5. Hydrogenerator 
jest zablokowany 

• przekroczenie żywotności pompy Wezwij serwis 

• awaria chłodnicy Sprawdź działanie chłodnicy lub 
wezwij serwis. 

6. Przegrzanie oleju 

• zużyta pompa, energia zamienia się w 
ciepło 

Wezwij serwis 

• elektromagnes nie ma sygnału 
(napięcia) - przerwane linie zasilające 

Sprawdź ponownie. 

• Spalona cewka elektromagnesu Wymień cewkę - wezwać serwis. 

7. Nie można 
ponownie 
wyregulować 
zaworu 
hydraulicznego 

• zakleszczenie zaworu suwakowego Wymień zawór - wezwać serwis 
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Uwaga: 
 
Przemiennik częstotliwości 
Zainstaluj przecinarkę taśmową w sieci elektrycznej 
Instalacja zgodna z zalecanymi standardami 
technicznymi. Zalecamy zabezpieczyć maszynę za 
pomocą zabezpieczeń prądowych o charakterystyce U, 
które są w stanie pokryć przebiegi prądu narastającego 
wydostającego się z filtra przemiennika częstotliwości, 
dzięki czemu dodatkowe wyposażenie maszyny nie będzie 
wymagane. Nie zalecamy ochrony maszyny 
standardowym prądem ochronnym wyposażonym w 
mniejszy typ poniżej 100 mA. Standardem jest 30 mA ze 
względu na ucieczkę prądu zgodnie z przetwornicami 
częstotliwości zainstalowanymi w maszynie. Alternatywne 
rozwiązania powinny być zastosowane jako 
zabezpieczenie prądowe (FI) o czułości 100 mA. 
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6. Schémata /  
Schematy /  
Schematics 
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6.1. Elektrické schema /Elektroschema / Schematy połączeń 
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Schemat hydrauliczny 
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Po
z. Název položky Typ ks 

Po
s. Bezeichnung Typ Menge 

Po
s. Item Type Pcs. 

1 
Nádrž / Behälter / 
Tank TM 15 

1 

2 
Zubové čerpadlo / 
Zahnradpumpe e / 
Gear pump GR1 10A3,65X053G 

1 

3 
Elektromotor / 
Elektromotor / 
Electromotor EM 71 0,37kW/3 1500 RPM B35-L 

1 

4 Filtr / Filter / Filter W79 1 

5 
Nalévací zátka /  
Einfüllspund /  Fill 
stopper SFP.40-1+F FIL 

1 

6 
Přepouštěcí ventil / 
Bypaßventil / By pass 
valve 

MO-020/10 
(30 bar) 

1 

7 
Ventil zpětný / 
Gegendruckventil / 
Clack-valve CVG 14 

1 

8 
Rozvaděč/ Verteiler/ 
Distributor DVE03-S12-B4-C24/20/T1-M1 

1 

9 
Rozvaděč/ Verteiler/ 
Distributor DVE03-S12-B4-C24/20/T1-M1 

1 

10 
Rozvaděč/ Verteiler/ 
Distributor DVE03-S04-B5-C24/20/T1-M1 

1 

11 Zámek/ Lock/ Schloss PC08-30-0-N 1 

12 

Sedlový rozváděč / 
Globe distributor / 
Geradsitzverteiler 
NC SV08-20-0-N-24EG 

1 

13 
Ventil zpětný / 
Gegendruckventil / 
Clack-valve VJS3-06-005-G1-150 

1 

 

 

 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 VersionNo. 00.00.00 

 

 

7. Výkresy sestav pro 
objednání náhradních dílů/   
Zeichnungen für Bestellung 
der Ersatzteile /  
Rysunki techniczne do 
zamawiania części 
zamiennych 
 Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. Ergonomic 

320.258 GANC), výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 1999). 

  

 In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. 
Ergonomic 320.258 GANC), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999). 

  

 For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for example 
Ergonomic 320.258 GANC), serial number (for example 125, see cover page) 
and year of construction (for example 1999). 
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7.1. Ergonomic 320.258 GANC 
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7.2. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Ergonomic 320.258 GANC 
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7.3. Ergonomic 320.258 GANC 
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7.4. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Ergonomic 320.258 GANC 
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7.5. Odměřování/ Enkoder / Gehrungsmessung 
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7.6. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Odměřování/ Enkoder / Gehrungsmessung 
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7.7. Upínání horní /Mocowanie górne  / Spannvorrichtung oben 
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7.9. Válec upínací / Cylinder mocujący / Spannzylinder 
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7.11. Kryty / Osłony / Abdeckungen 
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7.12. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Kryty / Osłony / Abdeckungen 
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7.13. Konzola otočná/ Konsola obrotowa / Drehkonsole 
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7.14. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
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7.15. Kartáč / Szczotka / Brüste 
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7.16. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
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7.17. Rameno / Ramię piły / Sägerahmen 
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7.19. Rameno / Ramię piły / Sägerahmen 
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7.21. Pohon / Napęd / Antrieb 
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7.22. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Pohon / Napęd / Antrieb 
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7.23. Pohon / Napęd / Antrieb 
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7.24. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Pohon / Napęd / Antrieb 
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7.25. Vedení pásu / Prowadnica taśmy / Sägebandführung 
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7.27. Kostka vodící / Kostka prowadząca / Führungsklotz 
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7.29. Kostka vodící / Kostka prowadząca / Führungsklotz 
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7.30. Kusovník / Lista elementów / Stückliste – 
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7.31. Regulace přítlaku / Regulacja ciśnienia / 
Schnittdruckregulation 
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7.32. Kusovník / Lista elementów / Stückliste 
Regulace přítlaku / Regulacja ciśnienia / 
Schnittdruckregulation 
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7.33. Napínání/ Napinacz / Spannung 
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Napínání/ Napinacz / Spannung 
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7.35. Válec zvedací/ Cylinder podnoszący / Hebezylinder 
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7.36. Kusovník / Lista elementów / Stückliste 
Válec zvedací/ Cylinder podnoszący / Hebezylinder 
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7.37. Skluz / Podstawa / Rutsch 
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7.38. Podstavec / Baza / Untersatz 
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7.39. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Podstavec / Baza / Untersatz 
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7.40. Chlazení / Chłodzenie / Kühlung 
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7.41. Kusovník / Lista elementów / Stückliste - 
Chlazení / Chłodzenie / Kühlung 
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7.42. Ovladací panel / Panel sterowania / Bedienpult 
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7.43. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Ovladací panel / Panel sterowania / Bedienpult 
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7.44. Deska / Deska / Platte 
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7.45. Vana / zbiornik / Wanne 

 

 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 VersionNo. 00.00.00 

7.46. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Vana / zbiornik / Wanne 
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7.47. Rozvaděč elektro / Szafa sterująca/ Schaltschrank 
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7.48. Svěrák / imadło / Schraubstock 
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7.49. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Svěrák / Imadło / Schraubstock 
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7.50. Válec upínací / Cylinder mocujący / Spannzylinder 
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7.51. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Válec upínací / Cylinder mocujący / Spannzylinder 
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7.52. Trať / Tor / Bahn 
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7.53. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Trať / Tor / Bahn 
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7.54. Podavač / Podajnik / Vorschub 

 

 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 VersionNo. 00.00.00 

7.55. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Podavač / Podajnik / Vorschub 
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7.56. Válec upínací/ Mocowanie cylindra / Spannzylinder 
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7.57. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Válec upínací/ Mocowanie cylindra / Spannzylinder 

 

 



BROMAZ tel./fax 12 388-54-66                mobile  +48 607557913 

 
230 Manual version: 1.03 / Nov. 2019 

Manual rev.: 1 

7.58. Pohon/ Napęd / Antrieb 
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7.59. Kusovník / Piece list / Stückliste - 
Pohon/ Napęd / Antrieb 
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7.60. Ložisko / Łożysko / Lager 
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7.61. Upínání horní / Górna rolka / Spannvorrichtung oben 
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7.62. Kusovník / Lista części / Stückliste 
Upínání horní / Górna rolka / Spannvorrichtung oben 
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7.63. Páka / Dźwignia / Hebel 

 


