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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
My     BOMAR, spol. s r.o 

Tezebni 1236/1 627 00 Brno, The Czech Republic 

Id.no: 48908827 

oświadczamy, 

,że poniżej wymienione urządzenie na podstawie jego koncepcji i konstrukcji, jak również projektu spełnia 
zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i dekrety rządu. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji urządzenia nie 
zatwierdzonych przez nas deklaracja ta traci ważność.  

Nazwa:                 Piła taśmowa 

Typ:                       Workline 510.350 DGH 

Numer seryjny:      ……………………… 

Producent:     BOMAR, spol. s r.o., Tezebni 1236/1, 627 00 Brno 

Dane produktu 
Zastosowanie: urządzenie przeznaczone jest do cięcia prętów i profile ze stali, stali nierdzewnej, metali 
nieżelaznych i tworzyw sztucznych 
 
Opis: podstawa, stół, zespół tnący składający się z piły i napędu, imadło zaciskające, uład hydrauliczny,system 
chłodzenia, przełączniki elektryczne z panelem sterowania. 

 
Dane techniczne: Prędkość skrawania 20-120 m/min, cięcie pod kątem -60° do -60° 

Wymiary całkowite w mm (lxwxh) 2500 x 1070 x 1450 
Napięcie zasilania 400 V TN-C-S, 400 V TN-C lub 230 V TN-C, Moc 
przyłączeniowa 3,5 kVA, waga 685 kg 

Zastosowane dyrektywy rządów:  Nr 176/2008 Coll. (Dyrektywa 2006/42/EC) 
Nr 616/2006 Coll. (Dyrektywa 2004/108/EC) 
Nr 17/2003 Coll. (Dyrektywa 2006/95/EC) 

Zastosowane znormalizowane normy, 
Krajowe normy i specyfikacje techniczne: CSN EN ISO 12 100:2011, CSN EN 13 898:2004, CSN EN ISO  
13857:2008, CSN EN 982:1997 + A1:2008, CSN EN 55 011 ed.2:2007, CSN EN 61000-6-4:2002 
ed.2:2007, CSN EN 60204-1 ed.2:2007 

 
Produkt jest bezpieczny pod warunkiem jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Zgodność oceny zastała przeprowadzona zgodnie z §12, par. 3, ust. a), oraz nr. 22/1997 z późniejszymi 
zmianami 
2) 2) Deklaracja zgodności została przeprowadzona we współpracy zTUV CZ s.r.o., Novodvorska 994, 142 21 

Prague 4 - Czech Republic, Numer identyfikacyjny: 63987121 – Organ kontrolny nr 4002 
 
Zostało wydane świadectwo kontroli nr . 01.122.123/09/07/02/0  

 
 

Brno, 10.12. 2010r.                             Alfred Pichlmann, Dyrektor Zarządzający 

Data wydania                                    Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej 
________________________________________ _______________________________________________________  
1] Nazwa, adres I numer identyfikacyjny podmiotu wystawiającego deklaracje zgodności 
(producent importer) 2) Upoważniony lub uprawniony organ w sprawie oceny zgodności 
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Bezpečnostní pokyny 
Sicherheitshinw

eise 
Safety notes 

Instrukcja obsługi musi być przeczytana przez osobę, która pozostaje w 
kontakcie z urządzeniem przy transporcie, instalacją, korzystaniem, serwisem, 
naprawą i usuwaniem! 

Instrukcje operacyjne zawierają istotne informacje.Operator musi zapoznać się 
z instalacją i obsługą, wskazówkami bezpieczeństwa, ponieważ niezawodność 
i żywotność musi być osiągnięta. Przed przystąpieniem do transportu i 
korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami! 

1.1. Przeznaczenia urządzenia 
Przecinarka Workline 510.350 DGH jest przeznaczona do cięcia i skracania 
prętów walcowych, profili ze stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, i 
tworzyw sztucznych pod kątem od -60° do 60°. 

Wyjątkiem są materiały palne! Każde inne zastosowanie i działanie poza tym 
zakresem jest nieuprawnione i producent / dostawca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego 
nadużycia. Operator ponosi pełną odpowiedzialność! 

Maszyna wyposażona jest w ochronę bezpieczeństwa dla operatora i 
maszyny. Niemniej jednak, ochrona bezpieczeństwa nie może wykluczyć 
obrażeń. Pracownicy serwisu muszą przeczytać ten rozdział i zrozumieć go, 
zanim zaczną pracować przy maszynie. Zatrzymaj instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa pracy! Personel serwisu musi wziąć pod uwagę inne aspekty 
ryzyka, które odnoszą się do warunków otoczenia i materiału. 

1.2. Strój ochronny i bezpieczeństwo osobiste 
Noś obcisły kombinezon! Luźne ubrania mogą być łapane w części 
urządzenia i powodować poważne obrażenia.. 

Noś rękawice ochronne! Skrawki materiału i zespół tnący mają ostre 
krawędzie i mogą spowodować poważne obrażenia. 

Noś okulary ochronne! Wióry i płyn chłodzący mogą uszkodzić wzrok. 

Noś słuchawki ochronne! Większość maszyn emituje hałas do 80 dB i może 
uszkodzić słuch. 

Nie noś biżuterii i związuj długie włosy! Ruchome części maszyny mogą 
złapać biżuterię lub luźne włosy i spowodować poważne obrażenia.. 

Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jesteś zdolny do pracy! Choroby lub 
urazy zmniejszają koncentrację. Unikaj prac, które mogą zagrozić 
bezpieczeństwu Twojemu i Twoich kolegów! 

 

 

UWAGA! 
Instrukcja obsług i mus i być przeczytana przez osobę,która 
pozostaje w kontakc ie z urządzeniem przy transporc ie, 
insta lac ją, korzystaniem, serw isem,  naprawą i usuwaniem! 

UWAGA! 
Rozważ znaki bezpieczeństwa na maszynie. Nie należy ich 
usuwać lub uszkodzić! 

Uwaga! 
Rękawic można używać jedynie przy wymianie materiału! 
Urządzenie i akcesoia muszą być nieaktywne! 
Jeśli urządzenie działa, nie należy nosić rękawic! Jest to 
niebezpieczne, ponieważ niektóre części maszyny mogą 
złapać rękawice! 
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1.3. Wskazówki bezpieczeństwa dla operatora maszyny 

 Urządzenie może być obsługiwane tylko przez jedną osobę. Operator jest 
odpowiedzialny za obecność innych osób w pobliżu urządzenia. Stanowisko 
pracy operatora znajduje się przy pulpicie sterowniczym przecinarki. 

Zamknij osłony zanim uruchomisz urządzenie i sprawdź, czy osłony nie są 
uszkodzone. Uszkodzone osłony muszą zostać naprawione lub wymienione. 
Nie włączaj urządzenia, jeśli osłony są odpięte! Sprawdź, czy okablowanie 
elektryczne nie jest uszkodzone. 

 Nie przytrzymuj materiału przy imadle zaciskającym i podczas cięcia! 

 Nie obsługuj panelu sterowania, gdy masz ubrane rękawice! 

 Gdy włączasz urządzenie, zadbaj o to, aby nikt nie stał w pobliżu 
urządzenia (tzn. w pobliżu imadła, zespołu tnącego, ramienia piły itp.) 

 Nie dotykaj obracających się elementów. 

 Obsługuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest w pełni sprawne! 

 Sprawdzaj chociaż raz w ciągu zmiany, czy urządzenie nie jest 
uszkodzone. jeśli jest uszkodzone, natychmiast powiadom swojego 
przełożonego! 

 Utrzymuj porządek w miejscu pracy! Upewnij się, czy oświetlenie miejsca 
pracy jest poprawne. 

 Zetrzyj rozlaną wodę lub olej z podłogi i ją wysusz. Nie dotykać cieczy 
chłodzącej gołymi rekami! Nie ustawiaj dyszy płynu chłodzącego, gdy 
urządzenie jest uruchomione. 

 Nie wyrzucaj wiórów z miejsca pracy urządzenia, gdy jest ono włączone! 

 Nie używaj skompresowanego powietrza do czyszczenia urządzenia i 
usuwania wiórów! 

  Do usuwania wiórów używaj odpowiednich narzędzi! 

1.4. Wskazówki bezpieczeństwa dla serwisu i naprawy 

Uwaga! 
Operator urządzenia musi mieć 18 lat!  Urządzenie może 
być obsługiwane tylko przez osobę f izycznie i mentaln ie 
dopasowaną do tej aktywności.  

Przechowywać instrukcje i rozkazy dotyczące 
bezpieczeństwa pracy !  
Przeczytaj instrukcję obsługi,  przed przystąpieniem do 
pracy przy maszynie!  
Przechowywać instrukcję obsługi w dobrtm stanie 

Uwaga! 
Nie podłączaj urządzenia do prądu, jeśli osłony nie są 
zamontowane. Nie dotykaj wyposażenia elektrycznego 
urządzenia. 

Uwaga! 
Tylko wykwalifikowani pracownicy mogą zajmować się 
serwisem i naprawą wyposażenia elektrycznego!  
Porażenie wysokim napięciem może powodować 
poważne urazy! Zawsze miej przy sobie instrukcję 
bezpieczeństwa!  
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Bezpečnostní pokyny 
Sicherheitshinw

eise 
Safety notes 

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, gdy przystępujesz do pracy! 
Istnieje możliwość, że samo się włączy, jeśli się nie upewnisz . 

Tylko wykwalifikowany pracownik może zajmować się serwisem i naprawą. 
Przy wymianie części, używaj jedynie takich, które są identyczne z 
oryginalnymi. Używaj tylko rekomendowanych typów olejów hydraulicznych i 
smarów! 

Nie demontować ani blokować wyłączników krańcowych I bezpieczeństwa! 
Stosowanie do naprawy części i akcesoriów innych niż przewidzianych przez 
BOMAR jest zabronione. BOMAR nie ponosi odpowiedzialności za 
nieautoryzowane naprawy i powstałe z tej przyczyny szkody. 

1.5. Wskazówki bezpieczeństwa dla serwisu i naprawy 
jednostek hydraulicznych 
Przestrzeganie zasad czystości jest podstawowym warunkiem bezawaryjnej 
pracy sprzętu hydraulicznego. Elementy hydrauliczne to produkty wykonane z 
dużą dokładnością, a wszelkie zanieczyszczenia prowadzą do awarii. 
Konsekwencje są bardzo trudne do usunięcia i kosztowne. 

Zawsze należy używać czystych narzędzi. Nigdy nie układaj części i 
elementów mocujących, które są częścią układu hydraulicznego, na brudnej 
powierzchni. Najlepszy środek czyszczący to papier ścierny, ponieważ włókna 
tkanin czyszczących mogą spowodować uszkodzenia. 

Węże i rury przed montażem wypłukaj benzyną lub innym środkiem 
czyszczącym i przedmuchaj sprężonym powietrzem. 

Wszystkie elementy muszą być prawidłowo dokręcone. 

1.6. Akcesoria bezpieczeństwa 
Urządzenie jest zaopatrzone w akcesoria bezpieczeństwa. Chronią one 
operatora od zranień i urządzenie od uszkodzeń. Akcesoria bezpieczeństwa to 
akcesoria blokujące, osłony i guziki bezpieczeństwa. Sprawdzaj raz w tygodniu 
funkcje tych akcesoriów. Jeśli pracują nieprawidłowo, przerwij pracę i napraw 
lub wymień akcesoria. 

1.6.1. Całkowite zatrzymanie 
Pzycisk CAŁKOWITE ZATRZYMANIE można użyć w nagłych przypadkach. 
Naciśnięcie CAŁKOWITE ZATRZYMANIE odcina zaopatrzenie elektryczne 
urządzenia. 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek uszkodzenia lub usterki, natychmiast naciśnij 
przycisk CAŁKOWITE ZATRZYMANIE! Uwolnienie przycisku jest możliwe 
przez skręcenie górnej części przycisku. 

1.6.2. Osłona ramienia 
Jeżeli pokrywa jest otwarta , wyłącznik krańcowy jest otwarty następuję 
zatrzymanie taśmy. Uruchomienie zespołu napędowego nie jest możliwe. 

 

Ryzyko! 
Nie podchodź do obszaru cięcia.  Grozi to poważnymi 
urazami. 
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Maszyna może być używana tylko gdy osłony są zamknięte. 

1.6.3. Naciąganie piły taśmowej i kontrola zerwania taśmy 
Urządzenie sprawdza naciąg zespołu tnącego i powoduje natychmiastowe 
wyłączenie maszyny – w przypadku pęknięcia. 

 

Urządzenie posiada wyłącznik krańcowy. Sprawdzaj naciąg dokładnie i 
systematycznie – ostatecznie dostosuj. 

1.6.4. Osłona piły 
Obejmuje widoczny obszar zespołu tnącego od lewej kostki prowadzącej do 
ramy. 

 

Nigdy nie włączaj sterownika zespołu tnącego, jeśli osłona nie jest 
zamontowana! 

1.6.5. Osłona szczotki 
Osłona zasłania przcującą szczotkę . 

 

Nigdy nie włączaj sterownika zespołu tnącego, jeśli osłona nie jest 
zamontowana! 
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1.7. Wskazówki bezpieczeństwa dla chłodzenia 

1.7.1. Instrukcja pierwszej pomocy 
1. Zdejmij i bezpiecznie usuń zanieczyszczoną, przesiąkniętą odzież. 

2. Wyjdź na świeże powietrze lub zgłoś się na ostry dyżur. 

3. Myj się wodą lub używaj kremów do kontaktu ze skórą. 

4. Przepłukaj oczy wodą i zgłoś się na ostry dyżur. 

5. W przypadku połknięcia, pij dużo wody i wywołaj wymioty. 

 

1.8. Położenie tabliczki znamionowej / 
Maschinenschild position / 
Position of machine label 

Umístění štítku stroje /
Maschinenschild position /
Position of machine label

 

Uwaga! 
 Podczas używania środków chłodzących, zawsze noś 

nieprzemakalne rękawice!  
 Noś okulary ochronne!  
 Ciecz chłodząca może dostać się do oczu i może 

powodować trwałe i poważne obrażenia.  
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1.9. Umiejscowienie symboli bezpieczeństwa  / 
Verteilung der Sicherheitszeichen / 
Position of safety symbols 
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urządzenia 
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2.1. Technická data / 
Technische Daten / 
Dane techniczne 

Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Waga urządzenia: 

 Hmotnost / Gewicht / Waga 710 kg 

Rozměry stroje / Maschinengröße / Wymiary urządzenia : 

 Délka / Länge / Długość 
 Šířka / Breite / Szerokość 
 Výška / Höhe / Wysokość 

2500 mm 
1070 mm 
1450 mm 

Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Wyposażenie elektryczne: 

 Napájení / Versorgungsspannun / Napięcie zasilania 
 Příkon / Gesamptschlusswert / Moc przyłączeniowa 
 Max.jištění / Max. Vorschaltsicherung / Max. bezpiecznik 
 Krytí / Schutzart / Ochrona 

~3 x 400 V, 50Hz, TN-C-S 
3,5 kVA 

16 A 
IP 54 

Akustický tlak / Schalldruckpegel / Ciśnienie akustyczne: 

 Workline 510.350 DGH LAeqv = 76,3 dB  

Pohon / Atrieb / Napęd: 

 Typ / Typ / Type 
 Napájení / Versorgungsspannun / Napięcie zasilania 
 Výkon / Leistung / Wejście 
 Jmenovité otáčky / Motornenndrehzahl / Nominalna prędkośc 

BN90LA4 
~3 x 400V, 50Hz 

3 kW 
1440 min--1 

Hydraulické zařízení / Hydraulikeinrichtung / Wyposażenie Hydrauliczne: 

 Typ / Typ / Type 205.M216-100 

Chladící zařízení / Kühlmiteleinrichtung / Układ chłodzenia: 

 Typ / Typ / Type 
 Obsah nádrže / Volumen vom Kühlmittel / Pojemność 

3-COA4-12 HP1 
40 l 

Rozměr pásu / Sägebanddimension / Rozmiar taśmy: 

4780×34 (32)×1,1  mm 
Řezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Prędkość cięcia: 

20–120 m/min. 

Řezné rozsahy / Schnittbereiche / Zakres cięcia: 

   
  

0° 350 mm 510×350 mm 510×350 
mm 350×350 mm 

45° R 350 mm 400×100 mm 340×350 
mm 340×340 mm 

45° L 350 mm 415×100 mm 360×350 
mm 350×350 mm 

60° R 250 mm 260×100 mm 220×350 
mm 240×240 mm 

60° L 270 mm 280×100 mm 220×350 
mm 260×260 mm 

 
UWAGA: 
Jeżeli przyrząd wykrywający materiał jest zainstalowany w przecinarce to maksymalna wysokość 
obrabianego materiału jest krótsza o 10 mm. 
Poziom ciśnienia akustycznego: 
Średni poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy wynosi LAeqv=76,3 dB. Wartość 
poziomu emisji o którym tu mowa nie odnosi się do bezpiecznych poziomów. Czynnikami, 
które wpływają na rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego są: charakterystyka miejsca 
pracy, cięty materiał, piła taśmowa. Czynniki te mają istotny wpływ na ciśnienie akustyczne 
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2.2. Rozměrové schéma / 
Aufstellzeichnung / 
Diagram 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 magazynowania 
Przechowuj zalecenia dla producentów od transport i magazynowania!  Jeżeli 
zalecenia nie są przechowywane, można uszkodzić urządzenie. 

 Nie używaj wózka widłowego do transportu urządzenia, jeśli nie posiadasz 
potrzebnej do tego licencji! 

 Nie przechodź pod zawieszonymi ładunkami! Usterka podczas 
podnoszenia może spowodować poważne obrażenia. 

 Zachowuj bezpieczną odległość od urządzenia podczas transportu. 

 Temperatura powietrza od 25°C do 55°C, przez krótki okres czasu 
(maks. 24 godzin) Temparatura powietrza aż do 70°C  

 Nie narażaj urządzenia na działanie promieniowania (np. Promieniowania 
mikrofalowego, promieniowania ultraioletowwego, promieniowania 
laserowego, promieniowania rentgenowskiego). Promieniowanie może 
powodować problem w funkcjonowaniu urządzenia i pogarszać stan 
izolacji. 

 Podejmij odpowiednie środki, aby zapobiec uszkodzeniu poprzez wilgoć, 
wibracje i wstrząsy. 

2.4.2. Przygotowanie do transportu i magazynowania 
Zamknij imadło i dokładnie naoliw wszystkie puste powierzchnie. 

Obniż ramę piły do najniższego położenia. 

Upewnij się, czy opróżniłeś urządzenia ze wszystkich śladów środka 
chłodzącego. 

Zabezpiecz wszystkie luźne części urządzenia. 

Zabezpiecz pulpit sterowania, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. 

Przyklej naklejki stwierdzające minimalną przybliżoną masę urządzenia w 
przynajmniej pięciu dobrze widocznych miejscach. 

2.4.3. Transport i magazynowanie 
Urządzenie musi być zabezpieczone w trakcie transportu. Przykręć je do 
palety, a następnie do podłogi pojazdu transportującego. Bądź ostrożny, 
urządzenie może zostać uszkodzone podczas transport. Należy je 
przechowywać tylko w warunkach wymienionych w instrukcji, aby uniknąć 
uszkodzenia. 

Zabrania się używać urządzenia w inny sposób, niż jest to wskazane w 
instrukcji obsługi, ponieważ urządzenie może zostać uszkodzone. 
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2.4.4. Transportní schéma /  
Transport schema /  
Schemat transportu 
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Uwaga!  
Jeżeli temperatura otoczenia spada poniżej 15 ˚ C 
wymagane jest przed uruchomieniem maszyny, aby 
jednostkę hydrauliczną włączać około 10 minut, a 
następnie kilkakrotnie rozruszać (na przykład w trybie 
ręcznym) wszystkie cylindry hydrauliczne.  Powodem jest 
ogrzewanie oleju hydraulicznego do temperatury roboczej 
dla prawidłowego działania wyłączników ciśnieniowych). 

2.5. Aktywacja 
2.5.1. Warunki pracy urządzenia 

Zachować warunki producenta dla operatora maszyny! Jeśli warunki nie są 
dotrzymane może wystąpić uszkodzenie maszyny. 

Wrunki pracy urządzenia rekomendowane przez producenta: 

 W temparaturze od  5°C do 40°C, temperature w ciągu 24 godzin nie 
może prekroczyć 35°C. 

 Przy względnej wilgotności powietrza w przedziale  30% to 95% (bez 
kondensacji). Na wysokościach powyżej 1000 metrów. 

 Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieniowania (na przykład 
promieniowanie mikrofalowe, promieniowanie ultrafioletowe, 
promieniowanie laserowe, promieniowanie rentgenowskie). 
Promieniowanie może powodować problemy z funkcjami maszyny i 
pogarszyć stan izolacji. 

2.6. Rozpakowanie i montaż 
 Rozpakuj urządzenie i wszystkie jego części. 

Jeśli agregat hydrauliczny jest na zewnątrz urządzenia (należy tylko podłączyć 
przewody i kable), musi być umieszczony i zamontowany na solidnej 
podstawie (podłoga, itp.). 

2.6.1. Instalacja i poziomowanie maszyny 
Sprawdź wsparcie podłogi przed zainstalowaniem urządzenia. Jeśli  podłoga 
nie zgadza się z wymaganiami, należy przygotować niezbędną bazę dla 
urządzenia. 

Minimalne wymaganiat: 

Waga maszyny – Workline 510.350 DGH – 710 kg 

+ waga akcesoriów 

+ malsymalna waga materiału 

 Urządzenie musi być wyrównane w położeniu poziomym. Wszystkie stopy 
maszyny muszą dotykać podłogi po wyrównaniu. 

 Maszyna musi być wyrównana za pomocą kalibrowanej poziomnicy. 
Poziomica znajduje się w obszarze imadła. Ustaw przenośniki rolkowe 
według poziomnicy.. 

 Maszyna, w tym załączone części i akcesoria muszą być widoczne z 
miejsca pracy. 

Uwaga! 
Wyłącz główny wyłącznik i zablokuj go przed 
rozpoczęciem montażu. 
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2.6.2. Utylizacja urządzenia 
Usuń wszystkie płyny serwisowe (ciecz chłodzącą, olej hydrauliczny) do 
wyznaczonego zbiornika. Demontaż maszyny należy wykonywać w 
oddzielnym miejscu i zutylizować je zgodnie z obowiązującymi dyrektywami. 

2.6.3. Pierwsze uruchomieni zasilacza 
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź czy: 

 Kierunek pompy, podczas uruchomienia zasilacza na maks. 2 sekundy. 

 Wentylator silnika musi obracać się w tym samym kierunku co strzałka na 
górnej części osłony.. 

 W przypadku niewłaściwego kierunku faz elektrycznych w polu, 
połączenie musi być zmienione. Kontrola ta jest wymagana po każdym 
odłączeniu od źródła zasilania  

 Okablowanie dopasowane do schematów elektrycznych i hydraulicznych 

 Silniki elektryczne (pompa i chłodnica) są prawidłowo podłączone  

 Elementy są poprawne (termometr, wskaźnik poziomu, grzejnik) 

Pierwsze uruchomienie (Uwaga – ciśnienie pracy na zaworze 
zabezpieczającym jest ustawioone przez producenta w  schemacie 
hydraulicznym): 

 Włączaj pompę elektryczną w krótkich odstępach czasu 

 Sprawdź szczelność i hałas 

 Odpowietrz układ hydrauliczny 

 Jeśli to możliwe, sprawdź funkcje obwodu przy minimalnym obciążeniu 

 Przetestuj urządzenia elektryczne 

 Podczas pracy, monitoruj sprzęt pomiarowy, hałas, wysokość i 
temperaturą oleju w zbiorniku 

 W tym czasie uważaj na upust powietrza dla całego systemu 
hydraulicznego. W przypadku gdy nie ma portu odpowietrzania, zasilacz 
będzie odpowietrzać się po chwili przez odpowietrznik powietrza na 
zbiorniku lub filtr sieciowy. 

2.6.4. Napełnianie zbiornika olejem hydraulicznym 
Przepisy o olejach i zalecenia producenta w dokumentacji technicznej 
(załącznik) należy uważnie obserwować. W przypadku standardowych 
zasilaczy polecamy typ OH-HM32 (DIN 51524) wszystkich znanych 
producentów oleju. 

Zasilacze muszą być wypełnione czystym, wstępnie filtrowanym olejem! 
Czystość płynu hydraulicznego musi odpowiadać klasie 10 NAS 1638 
(dostępny z filtrem ß = 75)!  

Napełnianie z beczek itp. nie jest rakomendowane! 

Maksymalny poziom oleju pojawi się na górnym oznaczeniu na bagnecie lub 
szkle na wysokości poziomu wzroku. Nalezy zapobiegać przepełnieniu. 
Maksymalna szybkość napełniania tp 15 l / m. 

Typ oleju Lepkość kinematyczna v w mm²/s w stosunku do temperatury 
płynu 

Temp. 
zamarzania 

 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C °C 

OH-HM 32 220 100 32 15 7 -40 

OH-HM 46 400 170 46 18 11 -30 

OH-HM 68 700 170 68 26 14 -28 

OH-HV 32 180 67 32 17 11 -40 
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Typ oleju Lepkość kinematyczna v w mm²/s w stosunku do temperatury 
płynu 

Temp. 
zamarzania 

OH-HV 46 350 110 46 25 14 -36 
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2.6.5. Kotevní plan / 
Verankerungsplan / 
Schemat kotwienia 

Kotvící materiál / Verankerungsmaterial / Grouding material
• 4× Hmoždina / Dübel / Plug – ø12 mm
•Vrtáno do hloub ky / In die Tiefe gebohrt / Drilled to – 95 mm
• Šrouby / Schraube / Screws – 4×M16×135

  Šrouby podložit deskami o min. rozměrech P10×100-100
• Die Schrauben mit Platten mit Minimaldimensionen P10×100-100 u nterlegen
Screew must be bot tomed with pl ates (min. dimensions P10×100-100)

Požadavky na rovinnost podlahy / Anforderungen an die B �odenebenheit / 
Requirements for floor flatness
± 10 mm / 1 m

Přívod elekt rické ene rg �ie
Enrg �iezuleitung

Power supply
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2.7. Połączenie elektryczne 

Parametry elektryczne maszyny: 

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

 Max.moc / Max. bezpiecznik   3,5 kVA / 16 A 

 Przed podłączeniem należy wyłączyć główny wyłącznik w obwodzie zasilania 
urządzenia i zapewnić suche miejsce podczas prac przyłączeniowych! 

Napięcie serwisowe musi być zgodne z napięciem sieciowym. 

W przypadku gdy urządzenie jest podłączone z bezpośrednim połączeniem, 
dodatkowy wyłącznik główny musi być dodatkiem, który mozna zablokować w 
pozycji zerowej. 

2.7.1. Kontrola kierunku pracy taśmy 

 

Gdy urządzenie zostało pomyślnie podłączone, włączyć maszynę i uruchomić 
silnik napędzający zespół w pozycji roboczej. Kierunek musi być zgodny z 
kierunkiem strzałki na pokrywie piły. W przypadku, gdy kierunki zespołu 
tnącego nie pasują do siebie, dwie fazy w listwy muszą być przełączone. 

Uwaga! 
Tylko wykwalifikowany pracownik może zajmować się 
serwisem i naprawą elektryki! Porażenie wysokim 
napięciem może powodować urazy! Zatrzymaj instrukcję 
obsługi.  

Uwaga: 
Wartości przekroju przewodu i prądu znamionowego są 
zawarte w normach. 

Uwaga: 
Gniazdo ze wspornikiem może być używane tylko w 
urządzeniach z prądem poniżej 16 A i całkowitym 
wejściem poniżej 3 kW. 

Uwaga! 
W tym przypadku dodatkowy wyłącznik główny staje się 
podstawowym i główny wyłącznik urządzenia ma tylko 
funkcję wtórną. 
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2.7.2. Podłączenie maszyny do sieci elektrycznej 

 

2.8. Napełniane systemu chłodzenia 
Przygotuj miksturę z wody i oleju chłodzącego. Utrzymaj stężenie 
rekomendowane przez producenta. Przesuń osłonę odpływu. Wlej miksturę z 
wody i płynu chłodzącego do zbiornika system chłodzącego. Patrz rozdział 
Dane techniczne. 

 Zostaw odpływ otwarty. Podczas napełniania zbiornika płynem chłodzącym, 
zadbaj aby nie wydostał się poza zbiornik i nie wylał się z niego. 

2.9. Sprawdzanie funkcji maszyny 
Sprawdź, czy urządzenie lub jego części nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. 

Sprawdź, czy osłony są zainstalowane i czy działają poprawnie. Sprawdź 
poprzez Tenzomat czy zespół tnący jest poprawnie rozciągnięty. Jeśli 
konieczne – możesz go rozciągnąć według rozdziału  Wybór i wymiana 
zespołu tnącego. Wartości rozciągania są na Tenzomacie.  

Otwórz i zamknij główne imadło. Przekręć ramę z jednej pozycji do drugiej. 
Podnieś ramę do najwyższej pozycji i opuść ją do najniższej pozycji 

Włącz pompę chłodzącą i pozwól jej pracować bez ładunku aż system 
chłodzący napełni się płynem chłodzącym . Gdy tylko zbiornik zacznie się 
przepełniać, system jest gotowy do pracy. Przeprowadź jeden proces cięcia 
bez materiału. Sprawdź czy urządzenie działa poprawnie. Jeśli tak, urządzenie 
jest gotowe do pracy.. 

2.10. Taśma tnąca 
Zdemontuj osłonę zespołu tnącego gdy zainstalujesz i wyregulujesz zespół 
tnący. 

2.10.1. Saw band size 

4780×34 (32)×1,1  mm 
2.10.2. Dobór uzębienia taśmy tnącej 

Producenci zaopatrują w stałe i zmienne system uzębienia. Ważnym 
czynnikiem przy wyborze uzębienia jest długość i rozmiar ciętego produktu 

 

1. Stały system uzębienia – zespół tnący na równoległe podziałki zębów na 
całej długości. Jest to idealne do cięcia masywnych materiałów. 

Uwaga!  
Po podłaczeniu urządzenia do sieci sprawdź kierunek 
obrotów siln ika. Pompa hydrauliczna nie może pracować 
dłużej niż 10 sekund w przeciwnym kierunku!!!  

Notatka: 
Jeżeli maszyna jest wyposażona w mikronizer należy 
napełnić zbiornik mikronizera odpowiednią cieczą 
chłodzącą. Wówczas mamy mikronizer gotowy do pracy. 

BOMAR rekomenduje zmienne systemy uzębienia. 
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2. Zmienny system uzębienia – podziałki zębów są zmienne. Zmienne 
systemu zębów są idealne do profilowanych materiałów i cięcia wiązek. 
Zmienne systemy obniżają wibracje zespołu tnącego, podwyższają czas i 
jakość cięcia. 

W tabelach są omówione typy uzębienia ze względu na rozmiar i formę 
ciętego materiału. 

Oznaczenie: 

ZpZ – liczba zębów w jednym calu, S – zęby z kątem zerowym, K – zęby z 
pozytywnym kątem uzębienia 

Przykłady opisywania systemów zębowych: 
32 S – numer „32“ znaczy 32 zęby w jednym calu (czyli stały system 
uzębienia, letera „S“ to zęby z kątem zerowym. 

4–6 K – numer „4–6“ znaczy4 do 6 zębów w jednym calu  
(czyli zmienny system uzębienia; literar „K“ to zęby z pozytywnym kątem. 

2.10.3. Docieranie zespołu tnącego 
Docieranie: tniemy materiał z prędkością opadania ramienia do 50%. Kiedy 
pojawiają się wibracje, obniżamy lub zwiększamy prędkość taśmy. 

Podczas cięcia małych kawałków uruchom zespół aż przetnie łączne pole 
około 300 cm2 materiału. Podczas cięcia dużych kawałków uruchom zespół 
przez 15 minut. Kiedy zespół pracuje, zwiększ obniżoną prędkość do 
normalnej prędkości. Docieranie zespołu tnącego  zapobiega mikro-pęknięcią 
na krawędziach tnących nowego zespołu tnącego. To znacznie zmniejsza 
żywotność. Optymalna praca zespołu tnącego zapewnia idealne krawędzie i  
zaokrąglone zęby, a więc warunki do optymalnej żywotności. 

Uwaga: Docieramy każdą nowo założoną piłę taśmową 
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2.10.4. Tabela boboru zębów 
Kształt materiału (Dp, S = mm) 

Dp

S  

Dp

S  

S

Dp

 

Dp

S  

Dp

S  
Uwaga: W tabeli przedstawiono wybrane uzębienie do wycinania jednej części profilu. Do cięcia większej ilościj kawałków profili (wiązek), 
należy pomyśleć o wielkości jako podwójnej wielkości ścianki jednego profilu (czyli, wielkość „S” równa się 2 x s).. 

System uzębienia (ZpZ) 
Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm] 

Grubość 
ścianki 
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 uzębienia (ZpZ) 

Zewnętrzna średnica profilu Dp [mm]] 
Grubość 
ścianki 
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 

MATERIAŁ PEŁNY (D = mm) 
D

 

D

 

D

 

D

 

D

 
Stały system uzębienia  Zmienny system uzębienia 

Średnica cięcia D System uzębienia (ZpZ)  Średnica cięcia D System uzębienia(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    
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3. Sterowanie 
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Uruchomienie piły taśmowej 
» 1. Włączyć wyłącznik główny piły taśmowej. Wyłącznik główny znajduje 

się na tablicy rozdzielczej. 
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3.1. Panel sterowania 

7 

10 

6 

3 

1 2 

4 

5 

8 9 
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1 STOP AWARYJNY 
Wyłącznik bezpieczeństwa.Przerywa cykl pracy. 

2 Włącznik główny 
Pozycja 1 maszyna włączona, pozycja 0 maszyna wyłączona. 

Wybór systemu chłodzenia 
Można wybrać jedną z trzech możliwości: 

 Chłodzenie mikronizerem (wyposażenie dodatkowe) 

0 Chłodzenie wyłączone, gdy napęd pracuje. 
3 

 Mycie maszyny, pompa chłodzenia działa nawet wtedy, gdy taśma nie pracuje. 

4 START – Włączyć cykl pracy 
Naciśnięcie przycisku uruchamia cykl pracy przycisk STOP zatrzymuje cykl pracy. 

5 STOP – Wyłączyć cykl pracy 
Zatrzymuje cykl cięcia. 

6 Przetwornik częstotliwości 
Obróć, aby zmienić prędkość zespołu tnącego. 

7 Otwórz / zamknij imadło 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku otwiera lub zamyka imadło.  

8 
Podnoszenie i opuszczanie ramienia. 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje podnoszenie ramienia poprzez siłownik 
hydrauliczny do góry. Wysokość podnoszenie nie jest uzależniona od położenia 
potencjometry 9. W celu szybkiego opuszczenia ramienia należy jednocześnie nacisnąć 
dwa przyciski 

9 
Regulacja górnego położenia ramienia.  
Potencjometr ten służy do ustawienia górnego położenia ramienia, na jakie ma wyjść po 
zakończeniu cyklu cięcia. Liczby na skali oznaczają przybliżoną wysokość taśmy od szczęki 
stałej imadła. 

10 
Regulacja prędkości cięcia. 
Zawór te służy do regulacji prędkości opadania ramienia w czasie cięcia. 

UWAGA 
Zbyt mocne zakręcanie zaworu może spowodować uszkodzenia jego gniazda, co prowadzi 
do jego uszkodzenia. Dlatego zawór zawsze zamykaj delikatnie 

 

3.2. Sterowanie maszyny 
1. Ustawienie kąta cięcia. 

2. Podnieś ramie. Wysokość podniesienis ramienia musi być większa niż 
wysokość elementu. 

3. Otwórz imadło przyciskiem   i wstaw obrabiany przedmiot w imadło. 

Zamknij imadło przyciskiem . 

4. Uatawić wysokość podnoszenia piły w cyklu pracy (potencjometr poz. 9) – 
zadana wartość musi być wyższa niż wysokość materiału. 

5. Nacisnięcie przycisku START rozpoczyna cykl.  Ramię zacznie opadać do 
cięcia i piła taśmowa się obraca 
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6. Po przecięciu materiału ramię podnosi się do górnego położenia 
zaprogramowanego potencjometrem poz. 9. następuje otwarcie imadła i 
można usunąć materiał. 

7. Teraz możliwe jest wprowadzenie nowego materiału i powtórznie cyklu 
roboczego. 

3.2.1. Zatrzymanie cyklu cięcia 
»  Przycisk STOP 

Półautomatyczny cykl zostaje przerwany przez naciśnięcie przycisku 5 
– STOP  

Ramię wychodzi na zadaną wysokość I taśma zostaje zatrzymana. 

Naciśnięcie przycisku 4 – START, rozpoczęcie cyklu pracy, mozna 
kontynuować cięcie. 

 Przycisk  STOP Awaryjny 

W przypadku zagrożenia nacisnąć przycisk STOP Awaryjny. 

Naciśnięcie przycisku STOP awaryjny powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie ruchu ramienia I układu tnącego. 

 Aktywacja 

1. wyłączyć przycisk STOP Awaryjny zgodnie ze strzałkami na 
przycisku. 

2. podnieś ramię w trybie ręcznym do pozycji górnej i nacisnąć 
przycisk START. 

 

3.3. Regulacja piły taśmowej 
3.3.1. Ustawienie kąta cięcia 

 

1. Zwolnić dzwignię zabezpieczającą, obrócić ramię do wymaganego kąta 
zablokować ramię piły. Kąt jest pokazywany na skali. 

2. Zgodnie z nastawionym kątem cięcia należy przesunąć imadło. Kąt cięcia 
poniżej 0 ° imadło po prawej stronie, kąt cięcia powyżej 0 ° imadło po 
lewej stronie.  

Uwaga!  
Nie przybliżać piły taśmowej do materiału, jeśli się nie 
pracuje! Nie zbliżać piły taśmowej do materiału w 
przyspieszonym tępie! Powyższe czynnośći mogą 
uszkodzić piłę 
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kąt < 0° kąt ≥ 0° 

  

3.3.2. Regulacja prowadnicy ruchomej 
Jeśli chcesz osiągnąć dokładne i prostopadłe cięcie, warto umieścić kostkę 
prowadzącą jak najbliżej ciętego materiału. 

 

1. Zwolnij dzwignię blokującą prowadnicę. Przesuń lewą części prowadnicy 
tak żeby lewa kostka znajdowała się jak najbliżej ciętego materiału. 

2. Opuść ramię do dolnej pozycji I sprawdź położenie kostki prowadzącej w 
kierunku obszaru załadunku. Kostka prowadząca musi być w odległości 
co najmniej 10 mm od powierzchni materiału. 

3. Dokręć dźwignię mocującą I sprawdź jeszcze raz ustawienia kostki pod 
względem ewentualnego zderzenia z wiązką podawanego materiału. 

3.3.3. Regulacja prędkoąci cięcia 
Prędkość taśmy można regulować w sposób płynny w zakresie od 20 do 120 
m / min.  

 

Do zmiany prędkości obrotowej taśmy służy potencjometr (poz. 6) na panelu 
sterowania.  

3.3.4. Regulacja nacisku cięcia 
Przecinarka taśmowa Workline 510.350 DGH jest wyposażona w układ 
kontroli prędkości cięcia zamocowany na jednej kostce prowadzącej 

Uwaga!  
Kostki prowadzące są wyposażone w zawory, które muszą być 
otwarte w czasie pracy. 
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Regulacja odbywa się przy pomocy śruby umieszczonej na kostce 
prowadzącej. 

 Niższe ciśnienie cięcia – obróć śrubę w prawo. 

 Wyższe ciśnienie cięcia  – obróć śrubę przeciwnie do wskazówek zegara. 

3.3.5. Regulacja prędkości opuszczania ramienia 
Prędkość opuszczania ramienia jest regulowana poprzez zawór regulacyjne 
na panelu sterowani poz 8. 

 Dla mniejszej prędkości opuszczania ramienia należy obrócić pokrętło w 
prawo . 

 Dla wyższej prędkości opuszczania ramienia należy przekręcic pokrętło w 
lewo.. 

3.3.6. Ogranicznik dolnej pozycji ramienia 
Dolny ogranicznik ogranicza najniższe położenie ramy tnącej. Ten punkt 
zatrzymania musi być sprawdzony co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli dolna 
pozycja jest źle ustawiona stół do cięcia może zostać uszkodzony lub materiał 
nie będzie docinany. 

 

Pozycję dolnego położenia ramienia ustawia się za pomocą śruby na konsoli. 

3.3.7. Regulacja szczotki 
Szczotka służy do usuwania wiórów z piły taśmowej co znacznie wpływa na 
jakość cięcia  i trwałość wkładek prowadzących, kół. Regulację szczotki należy 
sprawdzać przy każdej wymianie. 

 

1. Zwolnij śrubę kontrującą umożliwi to regulację położenia szczotki. 

2.  Ustaw szczotkę do piły taśmowej według rysunku. 

UWAGA! 
Szczotka nie może dotykać spodniej strony zębów piły! 

Zwróć uwagę:  
Zbyt mocne zamykanie zaworu może spowodować jego 
uszkodzenie i powodować wyciek oleju.  Dlatego zawsze 
zamykaj zawór delikatnie.  
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3. Dokręć śrubę mocującą. 

4. W przypadku gdy szczotka się nie obraca (koło napędowe szczotki ślizga 
się po kole napędu piły taśmowej) należy ustawić prawidłowy dociśk rolki 
napędowej szczotki do koła napędowego piły taśmowej. 

 

3.4. Załadunek materiału 
 Nigdy nie wolno przechodzić pod zawieszonym ładunkiem! 

 Nigdy nie wchodzić na przenośnik rolkowy! 

 Nie trzymaj materiału, który został zaciśnięty w imadle! 

3.4.1. Wybór środka załadunku 
 Używaj odpowiednich środków do podnoszenia i transport materiału! 

 Używaj pojazdu, zawieszenia lub dźwigu! 

 Nie używaj wyżej wymienionych sprzętów, jeśli nie posiadasz na nie 
licencji! 

3.4.2. Wkładanie 
Włóż materiał do imadła I upewnij się, że materiał nie może sam się 
poruszać w imadle lub spaść z niego.  Jeśli tniesz długie kawałki musisz 
użyć przenośników rolkowych. Skontaktuj się z  Bomar po więcej informacji 
na temat przenośników rolkowych 

Upewnij się, że przenośnik jest wystarczająco długi, aby materiał z 
niego nie spadł. 

Bądź szczególnie ostrożny z okrągłymi materiałami! 

3.4.3. Cięcie materiału w pakiecie 
.   

Jeśli chcesz ciąć materiały w pakiecie poniżej są wskazówki układania 
pakietu 

Okrągły materiał pakietu:  Uważaj zwłaszcza z okrągłym materiałem, pręty 
muszą być ułożone zgodnie z obrazkiem obok. Jeśli są ułożone inaczej 
mogą być problemy z prawidłowym cięciem i podaniem. 

Zawsze spawać materiał na końcach aby zabezpieczyć go przed 
przemieszczaniem.   

Przed spawaniem zawsze wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym, Pole 
magnetyczne, które często występuje podczas spawania, może spowodować 
uszkodzenie elementów sterujących! 

Uwaga!  
Śruby szczotki nie należy dokręcać z dużą siłą 
ponieważ koło napędowe szczotki może zostać 
uszkodzone lub skrócić się żywotność łożysk zespołu 
napędowego!  

UWAGA: 
Zacisk do cięcia pakietów nie jest standardowym 
wyposażeniem. Bez niego nie jest możliwe cięcie w 
pakiecie. 
UWAGA! 
Jeśli maszyna posiada zacisk do cięcia pakietów to 
materiał można ładować do połowy maksymalnej 
wysokość.  
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UWAGA: 
Nie wszystkie kształty nadają się do cięcia w pakietach. 
Stosować się do rekomendacji dostawcy taśm tnących do 
rodzaju materiału. 
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4. Serwis maszyny 
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4.1. Demontaż piły taśmowej 
Podczas demontażu należy uważać aby nie uszkodzić wyłączników 
krańcowych osłony taśmy i naciągu . 

1. Podnieść ramię piły do górnej pozycji . Pozostaw ramię w górnym 
położeniu. 

 

2. Zdemontuj żółtą osłonę zespołu tnącego. Pokrywa jest mocowana za 
pomocą śruby.  

 

3. Otwórz i podnieś osłonę ramienia. 

4. Poluzuj naciąg taśmy śrubą po lewej stronie, I dokręć śruby regulacyjne 
przy wkładkach prowadzących (duży imbus) następnie zdejmij taśmę z kół 
prowadzących. 

 

5. Wyjmij taśmę z kostek prowadzących 

4.2. Instalacja piły taśmowej 
Podczas instalacji piły taśmowej należy uważać aby nie uszkodzić 
wyłączników krańcowych  zespołu naciągu taśmy! 

1. Przed instalacją, wyczyść z wiórów i zabrudzeń koła, kostki prowadzące i 
inne części ramion. Pamiętaj o kierunku zębów przy instalacji. 
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2. Włóż nową piłę taśmową w kostki prowadzące. Upewnij się, że piła 
biegnie pomiędzy wkładkami  I jest wsunięty maksymalnie do góry. 
Następnie poluzuj dwie śruby imbusowe aby wkładki prowadzące chwyciły 
taśmę. 

 

3. Włóż nową piłę taśmową w kostki prowadzące. Upewnij się, że piła 
biegnie pomiędzy wkładkami  I jest wsunięty maksymalnie do góry. 
Następnie poluzuj dwie śruby imbusowe aby wkładki prowadzące chwyciły 
taśmę. 

4. Przy pomocy śruby napinającej naciągnij taśmę taka by nie spadał z kół I 
zdejmij plastikową osłonę zębów piły. 

5. Zamknij osłonę kół napędowych. 

 

6. Zainstaluj żółtą osłonę taśmy. Strzałka na obudowie musi być zgodna z 
kierunkiem strzałki na pile taśmowej. Jeśli nie należy obrócić całą piłę 
taśmową. 

4.3. Kontrola I naciąg piły taśmowej 
Rozciąganie jest jednym z najważniejszych kryteriów, które rzutują na jakość 
zespołu tnącego i jego żywotność. Naciągaj według wybranej piły i  
rekomendacje producenta. 

4.3.1. Naciągania piły taśmowej 
1. Taśma musi być lekko napięta aby nie spadała z kół. 

2. Zamontuj Tenzomat na pile taśmowej I zabezpiecz śrubami. 

 

3. Naciągnij piłę taśmową do odpowiedniej wartości 

4.4. Regulacja położenia piły taśmowej na kole 
napinającym. 
Po każdej wymianie I naciągnięciu piły taśmowej musi przeprowadzona 
kontrola ułożenia taśmy na kole napinającym. 
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4.4.1. Kontrola położenia taśmy 
Jeśli taśma nie jest odpowiednio wycentrowana mogą pojawić się następujące 
problemy: 

 Piła taśmowa spada z kół – Może zostać uszkodzona pokrywa osłony 
taśmy I zespół napędowy. 

 Piła pracuje na obręczy koła–  Piła taśmowa i obręcz koła mogą zostać 
uszkodzone. 

1. Włącz na chwilę I zatrzymaj obroty taśmy. 

2. Wyłącz wyłącznik główny! 

3. Otwórz pokrywę tylną ramy piły. 

 

4. Sprawdź położenie piły na kole. 

 Jeśli odległość grzbietu taśmy od kołnierza na kole wynosi 1-3 mm 
ustawienie jest prawidłowe. 

 Jeśli odległość jest większa niż 3 mm lub taśma ociera o kołnierz  należy 
wykonać regulację. 

4.4.2. Ustawienie piły taśmowej 

 

Położenie taśmy ustawia się za pomocą śruby w kostce napinającej I powinien 
wynosić 1 – 3 mm. 

 Obróć śrubę w prawo, aby przybliżyć taśmę do kołnierza na kole. 

 Obróć śrubę w lewo aby oddalić taśmę od kołnierza na kole. 

Włącz maszynę i sprawdź ułożenie taśmy na kole. 

4.5. Regulacja zatrzymani dolnego położenia ramienia 
Dolny ogranicznik ogranicza najniższe położenie ramienia piły. Ten punkt 
zatrzymania musi być sprawdzany co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli dolny 
ogranicznik jest źle wyregulowany, zespół tnący może zostać uszkodzony. 
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1. Podnieść ramię do górnej pozycji. 

2. Zwolnij nakrętkę śruby i ustaw na żądaną wartość. 

3. Zakręć z powrotem nakrętkę. 

4. Opuść ramię do najniższej pozycji. 

4.6. Regulacja wyłącznika krańcowego dolnego położenia 
Jeżeli dolny ogranicznik został ustawiony należy również wyregulować 
krańcówkę dolnego położenia ramienia piły. 

4.6.1. Kontrola ustawień 
Opuść ramię piły do dolnego położenia  i jeśli krańcówka został załączona 
wówczas wszystko jest w porządku. 

4.6.2. Ustawienie wyłącznika krańcowego 

 

1. Odkręć nakrętkę kontrująca I odkręć również śrubę. 

2. Opuść ramię piły do dolnego położenia i włącz napęd taśmy. 

3. Wykręcaj śrubę do góry dopóki nie wyłączy sie napęd taśmy. 

4. Secure the screw with the nut and check limit switch adjustment again. 
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4.7. Środki chłodzące i usuwanie wiórów. 
Jakość środka 

chłodzącego pogarsza się z 
powodu: 

Jeśli rozwiązanie jest zbyt 
słabe: 

Jeśli rozwiązanie jest zbyt 
silne: 

 Użycia zanieczyszczonej 
wody 

 zanieczyszczeń 

 zewnetrznego 
zanieczyszczenia oleju 
(hydraulika, koła zębate) 

 wysokich temparatur 

 braku cykulacji powietrza 

 złego stężenia 

 zbyt niska ochrona przed 
korozją 

 zmniejszenie nawilżania 

 atak drognoustrojów 

 zmniejsza się zdolność 
chłodzenia 

 zwiększenie się piany 

 pogarsza się stabilność 
emulsji  

 pozostają lepkie plamy 

4.7.1. Kontrola układu chłodzącego 
Stan czynnika chłodzącego ma znaczący wpływ na jakość cięcia i na cały 
okres użytkowania urządzenia. Żywotność cieczy chłodzącej wynosi od 1 roku, 
po tym czasie zalecane są zmiany cieczy chłodzącej. Czas ten jest zależny od 
stopnia zanieczyszczenia cieczy (zwłaszcza olejów) chłodzenia i innych 
czynników. 

Check level of the cooling liquid and function of the pump periodically! 

Sprawdzaj stan środka chłodzącego według poniższej tabeli: 

Testowanie Częstotli
wość Metoda Stan Środki ostrożności 

Poziom cieczy dziennie wizualnie Zbyt niski Wymień wodę lub emulsję 

Stężenie dziennie reffaktometr 
gestościomierz 

Zbyt wysoki 
Zbyt niski 

Wymień wodę 
Wymień emulsję 

Zapach dziennie Poprzez zmysł 
węchu 

Nieprzyjemny 
zapach 

dobra wentylacja, dodaj lub 
odnowów chłodziwo 

Zanieczyszczenie dziennie Poprzeż zmysł 
węchu 

Widoczny wyciek 
oleju 

Wyczyść powierzchnię, 
napraw przecieki, dodaj 
biocydów lub fungicydów lub 
odnów chłodziwa systemu 
czyszczącego * 

Korozja - 
ochrona 

Kiedy 
potrzebne 

wizualnie 
test wiórów 
test Herberta 

Niewystaczająca 
ochrona przed 
korozją 

stabilność testu, jeśli jest to 
konieczne – podwyższ 
stężenie lub wartość pH 

Stabilność Kiedy 
potrzebne refraktomert olejowanie Zwiększ stabilność 

Piana Kiedy 
potrzebne potrząsając 

Zbyt dużo piany, 
piana rozprasza się 
zbyt wolno 

Zwiększ twardość wody 

* według instrukcji producenta 

4.7.2. Usuwanie wiórów 
Wióry pozostające po cięciu muszą być usunięte zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 

 Pozwól im wyschnąć z płynów!. 

 Wypełnij wodoszczelne opakowanie z wióramii! Bądź ostrożny, pomimo iż  
pojemnik nie przecieka, wciąż może zawierać pozostałości płynu 
chłodzącego. 

Notatka: 
Jeśli stan cieczy chłodzącej nie jest zadawalający, płyn 
chłodzący musi być zmieniony.  
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 Umieść pojemnik pod opieką firmy utylizacyjnej wyposażonej w 
urządzenia do usuwania wiórów zanieczyszczonych przez ciecz 
chłodzącą. W przypadku, gdy maszyna jest wyposażona w instalację 
mikro-natryskową, wióry również muszą być przekazane do zakładu 
utylizacj. 
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4.8. Hydraulika, smary i oleje 
4.8.1. Olej w przekładni 

Olej w przekładnia jest dedykowany na cały okres jej użytkowania i podlega 
wymianie tylko w przypadku jej naprawy. 

Zaleca się stosowanie olejów o specyfikacji DIN51517. Według klasy lepkości 
ISO VG zgodnie z pierwotnie wlewanym olejem. 

Rekomendowane oleje I jakość zgodnie z typem urządzenia 

Maszyna Olej przekładniowy pojemność 

Workline 510.350 DGH Shell Tivela S 320 1,0 l 

Swarf conveyor Shell Tivela S 320 0,075 l 
 

Porównanie olejów 

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 

4.8.2. Smary 
Do smarowania zalecamy używanie smarów litowych klasy NGLI-2. Różne 
smary są mieszalne, jeżeli ich rodzaj bazy olejowej I konsystencja 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 Klüber 

Staburags NBU8EP 

Uwaga: 
Podczas wymiany, używaj olejów rekomendowanych przez 
BOMAR lub o podobnych parametrach.   
Nie należy mieszać mineralnych i syntetycznych olejów 
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Producent Rodzaj smaru 

Isoflex Spezial 

Optimol Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 

Shell Aseol AG ASEOL Litea EP 806-077 

Texaco Multifak EP1 

4.8.3. Smarowanie 
Na maszynie znajduje się kilka punktów które wymagają okresowemu 
smarowaniu  w celu zapewnienia właściwej pracy maszyny. 

Miejsce smarowania Smarowanie 

 

Ramie ruchome – należy smarować prowadnicę 
raz w tygodniu. 

 

4.8.4. Oleje hydrauliczne 
Wymieniaj olej hydrauliczny raz na dwa lata, inaczej może spowodować 
problem z wyposażeniem hydraulicznym. Jeśli posiadasz filter (2SF 56/48-
0,063), jego też wymień. 

 Używaj olejów ze specyfikacją DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 i lepkością ISO 
VG 46. 

Porównanie olejów hydraulicznych 

Producent Typ Producent Typ 

Agip Oso 46 Ina Hidraol 46 HD 

Aral Vitam GF 46 Klüber Lamora HLP 46 

Avia Avilub RSL 46 Hungary Hidrokomol P 46 

Benzina OH-HM 46 Mobil Mobil DTE 25 

BP Energol HLP 46 ÖMV HLP 46 

Bulgaria MX-M/46 Poland Hydrol 30 

Castrol Hyspin AWS 46 Rumania H 46 EP 

Čepro Mogul HM 46 Russia IGP 30 

DEA Astron HLP 4hy6 Shell Tellus Oil 46 

Elf Elfolna 46 Sun Sunvis 846 WR 

Esso Nuto H 46 Texaco Rando HD B 46 

Fam HD 5040 Valvoline Ultramax AW 46 

Fina Hydran 46   

Uwaga: 
Podczas zmiany, używaj olejów rekomendowanych przez 
BOMAR lub takich, które mają podobne parametry. 
Mineralne i systetyczne oleje mogą być mieszane! 
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4.8.5. Serwis jednostki hydraulicznej 
Po 50 godzinach pracy urządzenia lub ostatnich 3 miesiącach od pierwszego 
uruchomienia, powinno przeprowadzić się pierwszy serwis. To oznacza: 

 

 Sprawdzanie śrub i połączeń, rur i węży 

 Sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego 

 Podczas pracy temperatura oleju nie powinna pzekroczyć 60-70°C 

 Sprawdzanie funkcji części sygnałowych (termometr, wskaźnik poziomu, 
wskaźnik zanieczyszczenia filtra) 

 Sprawdzanie ciśnienia 

To realise a high reliability of the power pack, the manufacturer lays 
down following inspection intervals 

Przedział dziennie tygodniow
o 

miesięczni
e 

Co 3 
miesiące 

Co 6 
miesięcy rocznie 

Płyn hydrauliczny 
Poziom 
Temperatura 
Stan 
Wymiana 

 
- 
- 
- 
- 

 
• 
• 
- 
- 

 
- 
- 
• 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
• 

Filtr 
Wymiana 

- - - - - - 

Inne 
Wycieki zewnętrzne 
Znieczyszczenie 
Uszkodzenia 
Hałas-(poziom) 
Czujniki 

 
• 
• 
• 
• 
- 

 
- 
- 
• 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
• 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4.9. Czyszczenie maszyny 
Oczyszczaj urządzenie z płynów chłodzących i zanieczyszczeń po każdej 
zmianie. Konserwuj główne powierzchnie. 

 Szczęki prowadzące z imadła głównego. 

 Powierzchnia główna dozownika. 

 Powierzchnia ładująca imadła. 
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4.10. Wymiana żużytych części 
4.10.1. Wkładki prowadzące z węglików spiekanych 

Jeśli wkładek prowadzących nie można już wyregulować należy je wymienić. 

1. Zdemontować piłę taśmową. Wyjąć końcówki od czynnika chłodzącegi. 
Zdemontować kostkę prowadzącą zespołu tnącego. 

 

2. Odkręcić śruby regukacyjne prowadnicy metalowej. 

 

3. Odkręcić śrubę mocującą pierwszą wkładkę z węglikami spiekanymi i ją 
zdemontować. 

 

4. Odkręcić śrubę mocującą drugą wkładkę prowadzącą I ją zdemontować. 

5. Włożyć nowe wkłądki I mocno je dokręcić. 

6. Zamocować zespół prowadzące i  wyregulować prowadnice. 

4.10.2. Wymiana szczotki 
Jeśli szczotka nie jest w stanie spełniać swojej funkcji, musi zostać 
wymieniona. 

 

1. Zwolnij nakrętkę szczotki zdemontuj szczotkę załóż nową i przykręć 
nakrętkę. 
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2. Ustaw szczotkę do piły taśmowej. 

4.10.3. Wymiana łożysk prowadzących taśmę 
 Jeśli łożyska wykazują zużycie lub są uszkodzone należy je wymienić. 

1. Zdemontować  piłę taśmową. 

2. Odłączyć wąż od czynnika chłodzącego, odkręcić regulator ciśnienia. 
Zdemontować kostkę zespołu prowadzącego. 

 

3.  Zamontować kostkę w imadle. Odkręcić nakrętki mocujące łożyska na 
śrubie.. 

4. Zdemontować śruby mimośrodowe. 

 

5. Zdemontować łożyska ze śruby mimośrodowej za pomocą matrycy 
kształtow 

 

6. Wymienić wszystkie łożyska I inne zużyte części. 

 

UWAGA!  
Łożyska prowadzące należy wymieniać jednocześnie w 
obydwóch prowadnicach!! 

UWAGA! 
Śruby mimośrodowe i części na nich nie mogą być 
zamienione!! 
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7.  Zamontuj śruby mimośrodowe do kostki wraz ze wszystkimi 
komponentami w podanej kolejności. Załóż  łożyska. 

 

8. Dokręć nakrętki na obu śrubach mimośrodowych. 

 

9. Włóż kawałek piły taśmowej (około 15-20. cm) pomiędzy łożyska 
prowadzące i ustaw łożyska tak aby przylegały do taśmy. Łożyska muszą 
się swobodnie obracać podczas przesuwania taśmy. 

10. Dokręcić nakrętki na obu śrubach mimośrodowych. 

11. Wyjmij kawałek taśmy z prowadnicy. Zamontuj kostkę prowadzącą na 
urządzeniu, przykręć regulator ciśnienia i przewody z chłodziwem. Załóż 
piłę taśmową. 

4.10.4. Wymiana koła napinającego 
1. Zdemontuj piłę taśmową. 

 

2. Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę. 

 

UWAGA!  
Nie zamienaj mimośrodów miejscam 



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

 49 

Ú
držba stroje 

W
artung 

M
achine service 

3. Zdejmij koło za pomocą sciągacza trójramiennego. Jeśli zostanie łożysko 
to też należy je zdjąć 

4. Sprawdzić stan łożysk I jesli są zużyte to wymień je. 

 

5. Wyczyść wał i posmaruj go olejem. Włóż pierścień ustalający do rowka. 

 

6. Zamontować łożysko na wale i przesunąć go do pierścienia 
ograniczającego. 

 

7. Włóż pierścień mocujący do otworu w kole. 

 

8. Włóż łożysko do otworu w kole, a następnie dosuń go do pierścienia 
mocującego. 
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9. Załóż koło na wał i zamontuj przyrząd do naciągania. 

 

10. Naciągnij koło na wał. 

 

11. Załóż podkładkę I przykręć śrubę. 

12. Załóż piłę taśmową. Wymiana koła jest zakończona. 

4.10.5. Wymiana koła napędowego 
1. Zdejmij piłę taśmową. 

 

2. Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę. 

 

3. Zdejmij koło za pomocą ściągacza trójramiennego. 
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4. Zamontuj nowe koło na wał. Włóż klin do rowka. 

 

5. Zamontuj przyrząd I naciągnij koło. 

 

6. Załóż podkładkę I przykręć śrubę. 

7. Załóż piłę taśmowa. Wymiana jest skończona. 

4.10.6. Wymiana pompy chłodziwa 
Tylko wykwalifikowany pracownik może dokonać połączenia.  
Można zostać porażonym wysokim napięciem  

1. Wyjmij zbiornik cieczy z podstawy. 

2. Usuń kruciec czynnika chłodzącego z złacza na pompie. Odkręć cztery 
śruby I wyciągnij pompę z blaszanej podstawy. 

 

3. Zdejmij pokrywę osłaniającą złącze elektryczne pompy. Odłącz 4 
przewody elektryczne. Kable są oznaczone czerwonymi końcówkami 
zacisków. 

 



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

 
52 Manual version: 1.01 / November 2011 

Manual rev.: 2 

Ú
dr

žb
a 

st
ro

je
 

W
ar

tu
ng

 / 
 

M
ac

hi
ne

 s
er

vi
ce

 

4. Poluzuj dławik i wyjmij kable z pompy. 

 

5. Zamontuj nową pompę i podłącz kable. Załóż i zakręć dławik 
zabezpieczający. 

 

Przykręć do pompy kruciec na przewód chłodzący I zamontuj przewód. 
Umieść pompę w osłonie blaszanej i ją przykręć. 
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5. Rozwiązywanie 
problemów 
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5.1. Problemy mechaniczne 

Problem  Możliwe powody Naprawa 

- Źle dostosowane przewodniki 
twardego metalu. 

Napraw zgodnie z rozdziałem „Serwis I 
regulacja“ 

- Zużyte przewodniki twardego 
metalu. 

Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana 
zużytych części” 

- Źle dopasowane kostki przewodnie 
zespołu tnącego. 

Napraw zgodnie z rozdziałem „Sewis I 
regulacja“ 

- Zużyte łożyska. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana 
zużytych części” 

- Źle dostosowana szczotka. Napraw zgodnie z rozdziałem „Sewis I 
regulacja“ 

- Zużyta szczotka. Wymień zgodnie z rozdziałem “Wymiana 
zużytych części” 

- Niewystarczające rozciąganie 
zespołu tnącego 

Zwiększ rozciąganie. 

- Źle dobrany system uzębienia. Wymień zespół tnący. 

- Zyżyty zespół tnący. Wymień zespół tnący 

- Źle wyważony przenośnik rolkowy. Ustaw przenośnik rolkowy. 

- Brudna płyta dozująca. Wyczyść ją z wiórów I materiałów.  

- Luźne ramię I kostki przewodnie. Zaciśnij ramię. 

- Ramię I kostki są zbyt daleko od 
materiału. 

Ustaw je bliżej materiału. 

- Zbyt szybkie cięcie. Zmniejsz prędkosć dozowania materiału. 

1 Krzywe cięcie 

- Nieoczekiwanie drgania materiału Ustaw prędkość cięcia I dozowania do 
cietego materiału. 

- Dźwignia mocująca jest poluzowana Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Ustawienia kąta nie pasują do kąta 
cięcia. 

Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Niewystarczające rozciaganie 
zespołu tnacego 

Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Poluzowane ramię I kostki 
prowadzące 

Przykręć kostki I ramię. 

2 Cięcie pod 
złym kątem 

- Brud pomiędzy materiałem I 
szczękami zaciskowymi. 

Wyczyść materiał I szczęki 

- Niewystarczające rozciąganie 
zespołu tnącego 

Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Zużyta szczotka do wiórów. Sprawdź kondycję I wymień według 
rozdziału “wymiana zużytych części” 

- Źle wyragulowana szczotka do 
wiórów 

Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Zbyt rozciągnięty zespół tnący Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Źle wyregulowane przewodniki 
twardego metalu. 

Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Zużyte przewodniki twardego 
metalu. 

Sprawdź kondycję I wymień według 
rozdziału “wymiana zużytych części” 

- Zużyte łożyska zespołu tnącego Sprawdź kondycję I wymień według 
rozdziału “wymiana zużytych części” 

- Źle wyregulowane kostki 
przewodnie. 

Wyreguluj według rozdziału “serwis I 
regulacja” “. 

- Źle wyregulowana pędkość zespołu 
tnacego luz dozownika 

Wyreguluj zgodnie z wytycznymi producenta 

3 Krótki żywot 
zespołu 
tnącego 

- Inna jakość materiału. Wyreguluj dozowanie I prędkość dozowania 
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Problem  Możliwe powody Naprawa 

- Niskiej klasy zespół tnący Wymień zespół tnący 

- Źle dobrane uzębienie Wymień uzębienie 

- Źle wyragulowanie monitorowanie. Wyreguluj zgodnie z rozdziałem “serwis I 
regulacja” 

- Zużyty zespół tnący Wymień zespół tnący 

- Złe uzębienie Wymień zespół tnący. 4 Niewystarczają
ca moc cięcia. 

- Źle ustawiona prędkość zespołu 
tnącego. 

Ustaw prędkość według instrukcji 
producenta 

- Źle wyregulowany dolny punkt 
zatrzymania ramy piły 

Sprawdź punkt. 5 Nie można 
dokończyć 
cięcia. - Powierzchnia punktu zatrzymania 

jest zepsuta 
Wyczyść powierzchnię. 

- Metalowe wióra między zaworem I 
panelem. 

Usuń szczęki i wsadź wał o śednicy około 
10x2 mm. 

6 Obrót nie jest 
możliwy 
poprzez dławik - Metalowe wióra dostały się do 

zaworu 
Wyczyść lub wymień zawór 

- Źle wyregulowany przycisk ciśnienia Wyreguluj zgodnie z rozdziałem “Serwis i 
regulacja” 

7 Napęd zespołu 
tnącego nie 
włącza się. - Wadliwy przycisk ciśnienia Wymień wadliwy przycisk 

- Źle wyregulowana geometria koła 
rozciągającego 

Wyreguluj koło rozciągające.  

- Niewyregulowane talerze obwodu 
twardego metalu 

Wyreguluj talerze 

- Niewyregulowane kostki 
przewodnie 

Wyreguluj kostki.. 

8 Pęknięte taśmy 
piły. 

- Łożyska kostek przewodnich są 
zużyte.  

Wymień łożyska. 

- Zabrudzenie cylindra. Wyczyść cylinder 9 Uszkodzenie 
uzębienia piły - Ściśnięty cylinder podnoszący. Wymień cylinder podnoszący. 

- Geometria kostek prowadnich jest 
źle uregulowana 

Wyreguluj kostki 10 Piła podczas 
cięcia opada. 

- Zużyte łożyska Wymień łożyska 

11 Nie da się 
wyczyścić 
zespołlu tnącego 

- Elastyczne koło napędu szczotki 
jest zepsute. 

Wymień koło. 

- Radełkowanie koła napędowego 
jest zapsute.. 

Wymień koło napędowe  

- Wał napędu szczotki jest 
zardzewiały. 

Wyczyść wał I go naoliw. 

 - Źle wyregulowana pozycja osłony 
szczotki – nie da się obrócić 
szczotki. 

Wyreguluj osłonę szczotki, jeśli nie można 
jej obrócić. 

12 Ramię piły 
okresowo 
podnosi się i 
opada podczas 
ciecia. 

 

 

- Błąd w kole napędowych na wale.  Zmień wał napędowy na dłuższy, wymień 
łożyska, koło napędowe, osłony wału + 
śruby.. 

 -   
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5.2. Problemy elektryczne I hydrauliczne 

Problem  Możliwe powody Naprawa 

- W gniazdku nie ma prądu Spawdź linię prądu. 

- Przekaźnik transforowy jest 
zamknięty (zabezpieczenie 
termiczne) 

Sprawdź każdą z faz. 
1 Nie da się 

uruchomić 
urządzenia. 

- Nie da się uruchomić wyłącznika 
rozciągania, osłony ramy lub osłony 
zespołu tnącego. 

Check of saw band stretching and covers 
closing. 

- Dolny włącznik jest źle 
wyregulowany. 

Wyraguluj dolny wyłącznik według rozdziału 
REGULACJA 

2 Rama nie 
podnosi się po 
cięciu. - Błąd hydrauliki.  Sprawdź funkcje zaworu magnetycznego, 

napięcia I szczęk zaciskowych. 

3 Brak napięcia w 
pompie i silniku. 

- Zły stycznik. Wymień stycznik. 

- Prędkość czujnika nie jest 
wyregulowana. 

Wyreguluj prędkość czujnika. 

- Uszkodzony wyświetlacz Wymień wyświetlacz. 

4 Wskaźnik 
prędkości 
zespołu tnącego 
nie działa. - Zły czujnik. Wyreguluj czujnik 

5 Protektor jest 
odłączony od 
silnika agregatu 
hydaulicznego 
MA3. 

- Zbyt wysokie ciśnienie robocze Serwisant musi zmniejszyć ciśnienie w 
układzie hydraulicznym.  

6 Nie można 
włączyć agregata 

 Faza 1 jest uszkodzona Napraw kontakt fazy 1. 

7 Agregat jest 
włączony, ale 
ramię piły lub 
główne imadło 
nie działa 

- Złe podłączenie elektryki. Fazy są 
podłączone odwrotnie. 

Fzy muszą zostać podłączone poprawnie/ 
Tylko serwisowy inżynier może to zrobić. 

 Wyciek środka chłodzącego. Napełnij zbiornik środkiem chłodzącym. 

- Przekaźnik termiczny nie reaguje Wymień przekaźnik termiczny 

- Wąż jest zepsuty. Sprawdź obwód chłodzący i go wyczyść. 

- Ochrona pompy chłodzącej jest 
zepsuta 

Sprawdź ochronę I wymień, jeśli jest to 
potrzebne. 

8 Chłodzenie nie 
jest aktywne 

- Pompa chłodząca jest zepsuta. Wymień pompę chłodzącą. 

 

5.3. Problemy hydrauliczne 
Problem Możliwe powody naprawa 

• Odwrotna rotacja Sprawdź połączenia każdej fazy 

• Niedobór oleju w zbiorniku Uzupełnij olej 

• Lepkość oleju nie odpowiada 
wymaganej wartości lepkości 

Wymień olej hydrauliczny. 

• Uszkodzenie hydrogeneratora Zadzwoń do serwisu 

1. Hydrogenerator nie 
dostarcza oleju 

• Nieprawidłowe podłączenie zasilania. Sprawdź połączenia każdej fazy.. 
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• Układ hydrauliczny nie jest 
odpowiednio odpowietrzony 

Odpowietrz układ hydrauliczny. 

• Niski poziom oleju uzupełnij olej 

2. Olej hydrauliczny 
się pieni 

• Uszczelnienia wału pompy 
uszkodzone 

Zadzwoń do serwisu 

• Zesputy wspólny napęd Zadzwoń do serwisu 

• Zepsute lub uszkodzone łozyska 
silnika 

Zadzwoń do serwisu 

3. Zwiększenie 
mechanicznego 
hałasu 

• Wlot powietrza Poszukaj wycieków. 

• problem z zaworem bezpieczeństwa Złe ustawienia. Zmień ustawienia i 
dostosuj zawór bezpieczeństwa. 

• Zużycie pompy Zadzwoń do serwisu 

4. Małe ciśnienie, 
pompa dostarcza olej 

• Zewnętrzny lub wewnętrzny wyciek Zadzwoń do serwisu 

• Uszkodzenia przez cząstki stałe w 
oleju 

Filtruj olej lub zadzwoń do 
serwisu. 

• Nieprzepisany olej  Wymień olej hydrauliczny. 

• Zły typ oleju Wymień olej hydrauliczny. 

5. Hydrogenerator jest 
zajęty 

• Przekroczona żywotność pompy Zawdzoń do serwisu 

• Usterka chłodnicy Sprawdź funkcje chłodnicy lub 
zadzwoń do serwisu. 

6. Przegrzanie oleju 

• Zużycie pompy, energia  zamienia 
się w ciepło 

Zadzwoń do serwisu 

• Elektromagnes nie nadaje sygnału 
(napięcie) – przerwane przewody 
zasilające 

Sprawdź ponownie. 

• Cewka elektromagnetyczna się 
spaliła 

Wymień cewkę – Zadzwoń do 
serwisu 

7. Zawór hydrauliczny 
nie może być  
regulowany 

• Szpula zawóru wystaje Wymień zawór – Zadzwoń do 
serwisu 
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6. Schémata /  
Schemas /  
Schematy 
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6.1. Schemat okablowania / 
Elektroschema / 
Wiring diagrams – 3×400 V, TN-C-S 
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6.2. Schemat hydrauliczny /  
Hydraulikschema /  
Hydraulic diagram 
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Poz. Název položky  ks 
Pos. Bezeichnung  Menge 
Pos. Item  Pcs. 

1 Nádrž / Behälter / Tank TM13,5/S 
15 dm3 1 

2 Elektromotor / Elektromotor / Electromotor EM71 0,25kW/3B35 
50 Hz, <1 A 1 

3 Hydrogenerátor / Hydraulikgenerator / Hydrogenerator 10A2,5x053G 
2,5 cm3/rmp 1 

4 Ventil zpětný / Gegendruckventil / Clack-valve MPF0301AG1 1 

5 Nalévací zátka / Stopfen / Fill stopper cPT-MD-FA/1 1 

6 Přepouštěcí ventil / Bypaßventil / By pass valve SR1A-A/S10 1 

7 Jednosměrný ventil / Einwegventil / One-way valve SC1F-A2/H005 1 

8 Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard RPEK1-
03G3Z11/02400E1K1 1 

9 Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard RPEK1-
03G3Y11/02400E1K1 1 

10 Hydraulický zámek / Hydraulisches Schloß / Hydraulic 
lock RJV1-05-0 1 

11 Rozváděč / Schaltschrank / Switchboard 
SD3E-
A2/S2L2+C13D-
02400E1K1 

1 

12 Pojistný ventil / Sicherungventil / Safety valve VPNH ¼ 
92.151.001 1 

13 Škrtící ventil / Drosselventil / Throttle-valve VS01-04/R2,5 
92.152.001 1 

14 Kostka regulace / Regulationklotz / Regulation cube 251.077 2/1 

15 Block 92.153.005 
729-0059 1/0 

16 Tlakový spínač / Druckschalter / Pressure switch 0166415031059 
20–50 bar 1 
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7. Rysunki zestawów dla 
części zamiennych/  
Zeichnungen für 
Bestellung der 
Ersatzteile /  
Drawing assemblies for 
spare parts order 
 

 Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte: typ stroje (např. practix 
Workline 510.350 DGH) , výrobní číslo (např. 125) a rok výroby (např. 
1999). 

 

 In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. 
Workline 510.350 DGH), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999). 

 

 W przypadku zamawiania części zamiennych, nalezy podać typ 
urządzenia (np Workline 510.350 DGH), nr weryjny (np 125, patrz strona 
tytułowa) i rok produkcji (np 1999). 
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7.1. Workline 510.350 DGH 
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7.2. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Workline 510.350 DGH 
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7.3. Rameno / Sägerahmen / Ramie - 1  
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7.4. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Rameno / Sägerahmen / Ramię - 1 
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7.5. Rameno / Sägerahmen / Ramie - 2 
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7.6. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Rameno / Sägerahmen / Ramie - 2 
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7.7. Napínání / Spannung / Napinacz 
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7.8. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Napínání / Spannung / Napinacz 
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7.9. Vedení pásu / Sägebandführung / Prowadzenie piły  
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7.10. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Vedení pásu / Sägebandführung / Prowadzenie piły  
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7.11. Vodící kostka / Führungsklotz / Kostka prowadząca - 1  
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7.12. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Vodící kostka / Führungsklotz / Kostka prowadząca - 1  



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

 79 

7.13. Vodící kostka / Führungsklotz / Kostka prowadząca - 2  
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7.14. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Vodící kostka / Führungsklotz / Kostka prowadząca - 2  
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7.15. Kartáč / Brush / Szczotka  
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7.16. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Kartáč / Brush / Szczotka  
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7.17. Konzola otočná / Drehkonsole / Konsola obrotowa  
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7.18. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Konzola otočná / Drehkonsole / Konsola obrotowa  



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

 85 

7.19. Svěrák / Schraubstock / Imadło – 1  
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7.20. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Svěrák / Schraubstock / Imadło – 1  
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7.21. Svěrák / Schraubstock / Imadło – 2  
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7.22. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Svěrák / Schraubstock / Imadło – 2  
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7.23. Podstavec / Untersatz / Podstawa  
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7.24. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Podstavec / Untersatz / Podstawa 
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7.25. Podstavec / Untersatz / Podstawa  
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7.26. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Podstavec / Untersatz / Podstawa  
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7.27. Ovladací panel / Bedienpult / Panel sterowania  



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

 
94 Manual version: 1.01 / November 2011 

Manual rev.: 2 

7.28. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Ovladací panel / Bedienpult / Panel sterowania 
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7.29. Válec zvedací / Hebezylinder / Siłownik ramienia  
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7.30. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Válec zvedací / Hebezylinder / Siłownik ramienia 
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7.31. Válec / Zylinder / Regulator  
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7.32. Kusovník / Stückliste / Lista części –  
Válec / Zylinder / Regulator  
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7.33. Brzda / Bremse / Blokada kąta  
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7.34. Válec svěráku / Schraubstockzylinder / Siłownik  
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7.35. Odměřování / Gehrungmessung / Pomiar kąta  
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7.36. Doraz / Anschlag / Zderzak  
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7.37. Pohon / Antrieb / Napęd  


