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Tylko dla państw UE. Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi! Zgodnie z
europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i 
wprowadzane do ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska. 
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Strugarka wrzecionowa pionowa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
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Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem elektrycznym
Używaj okularów ochronnych!
Używaj narzędzi ochrony słuchu!
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Używaj maski ochronnej!
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PRODUCENT:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

SZANOWNY KLIENCIE,
Mamy nadzieję, że wyprodukowane przez nas narzędzia pomogą Ci osiągnąć zawodową 
satysfakcję i sukces.

UWAGA:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
produktu, producent nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z urządzenia w 
przypadku:

 nieprawidłowej obsługi,
 niestosowania się do instrukcji obsługi,
 naprawy przez zewnętrznych, nieupoważnionych pracowników,
 instalowania i zamiany nieoryginalnych części zamiennych,
 nieprawidłowego użytku,
 awarii układu elektrycznego z powodu niestosowania się do dokumentacji elektrycznej oraz 

przepisów VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.



Zalecenia:
Proszę przeczytać cały tekst przed rozpoczęciem montażu oraz obsługi urządzenia.
Instrukcja ma na celu ułatwienie użytkownikowi zapoznania się z urządzeniem oraz właściwego 
wykorzystania jego możliwości.
Instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi na temat tego, jak używać urządzenia w sposób 
bezpieczny, właściwy i oszczędny oraz jak uniknąć ryzyka, oszczędzić na kosztach naprawy, 
skrócić okres przestoju oraz wydłużyć czas niezawodności i żywotności maszyny.
Poza stosowaniem się do zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, należy 
też zawsze przestrzegać stosownych przepisów krajowych, które odnoszą się do obsługi tego 
rodzaju urządzeń.
Instrukcja powinna być umieszczona w przezroczystej plastikowej teczce dla ochrony przez brudem
i wilgocią, oraz przechowywana w pobliżu urządzenia. Każda osoba obsługująca urządzenie ma 
obowiązek przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem pracy i dokładnie się do niej stosować. 
Urządzenia mogą używać tylko osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie i zostały 
poinformowane o zagrożeniach wiążących się z jego obsługą. Należy przestrzegać wymogów 
dotyczących minimalnego wieku osób pracujących z urządzeniem.
Poza wspomnianymi zawartymi w instrukcji wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz 
odpowiednimi przepisami krajowymi należy też przestrzegać ogólnie uznanych zasad technicznych 
dotyczących pracy z urządzeniami do obróbki drewna.
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Ogólne zalecenia

 Po rozpakowaniu sprawdź, czy żadna z części nie została uszkodzona podczas transportu. 
Niezwłocznie powiadom dostawcę o ewentualnych usterkach. Późniejsze reklamacje nie 
będą uwzględniane.

 Upewnij się, czy produkt został dostarczony w całości.
 Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję w celu zapoznania się z 

urządzeniem.
 Używaj wyłącznie oryginalnych przyborów i części zamiennych. Części zamienne można 

zamówić u miejscowego dostawcy.
 Przy zamawianiu podać numer urządzenia, typ oraz rok produkcji.

Budowa urządzenia, rys. 1-2
1 stół
2 prowadnica do frezowania
3 
3a ogranicznik prawostronny
3b ogranicznik lewostronny
4 Listwa oporowa górna
5 Listwa oporowa boczna
6 Regulacja wysokości
7 Śruba mocująca
8 Prowadnica do cięcia poprzecznego
9 Regulacja prędkości
10 Włącznik/wyłącznik
11 Przedłużenie stołu prawostronne
12 Przedłużenie stołu lewostronne

Zestaw
Strugarka wrzecionowa hf 50
2 przedłużenia stołu
Korba regulacyjna z nakrętką kołpakową M6



Osłona urządzenia ze sztyftem cylindrycznym D 6 mm x 35 mm
Kątomierz
Klucz Allena  4 mm
Klucz Allena  5 mm
Klucz SW 19
Klucz SW 24
Instrukcja obsługi

Dane techniczne
Wymiary (DxSxW, mm) 610 x 360 x 311
Szerokość stołu (mm) 610/630
Wysokość stołu (mm) 365
Wymiary przedłużeń stołu (mm) 210/360
Regulacja pionowa (mm) 0-40
Pierścienie redukujące (mm) 32/47/55
Maksymalne wymiary materiału (DxSxW, mm) 650 x 160 x 65
Liczba obrotów min-1 11500-24000
Waga (kg) 23,5
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Silnik
Silnik elektryczny 230-240 V / 50 Hz
Moc pobierana 1500 W
Typ wtyczki Schuko
Dane mogą podlegać modyfikacjom technicznym!

Parametry hałasu wedłu EN 61029:
Ciśnienie akustyczne LpA=93,0 dB(A) – K: 3 dB(A)
Moc akustyczna LwA=106,0 dB(A) – K: 3 dB(A)

Wszystkie części instrukcji, które dotyczą bezpieczeństwa, zostały oznaczone następującym 

znakiem:

Zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać następujących zasad 
bezpieczeństwa, chroniących przed porażeniem prądem, uszkodzeniem ciała lub pożarem. 
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia przed rozpoczęciem pracy i zachowaj instrukcję, aby móc z niej 
nadal korzystać.

Bezpieczna praca
1. Utrzymuj porządek na stanowisku pracy
- Nieuporządkowane stanowisko pracy stwarza ryzyko wypadku.
2. Bierz pod uwagę czynniki środowiskowe
- Unikaj ekspozycji urządzeń elektrycznych na deszcz.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w miejscach wilgotnych lub mokrych.
- Zadbaj o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w miejscach grożących pożarem lub wybuchem.
3. Pamiętaj o ochronie przed porażeniem prądem
- Unikaj dotykania uziemionych elementów (np. rury, grzejniki, piecyki elektryczne, chłodziarki).
4. Chroń dzieci i osoby postronne
- Nie pozwól osobom postronnym dotykać urządzenia lub przewodu ani zbliżać się do stanowiska 
pracy.



5. Bezpiecznie przechowuj urządzenia elektryczne
- Niewykorzystywane urządzenia elektryczne powinny być przechowywane w suchym, 
wyniesionym lub zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Unikaj przeładowania urządzenia
- Urządzenia elektryczne działają lepiej i bezpieczniej we wskazanym zakresie napięcia.
7. Używaj właściwego urządzenia
- Nie używaj urządzeń o niskiej wydajności do ciężkich prac.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Na przykład nie używaj 
ręcznych pił tarczowych do cięcia gałęzi lub kłód.
- Nie używaj omawianego urządzenia do cięcia drewna opałowego.
8. Pracuj w odpowiednim stroju
- Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą wkręcić się w ruchome części urządzenia.
- Obuwie antypoślizgowe jest zalecane przy pracy na świeżym powietrzu.
- Zwiąż długie włosy i zabezpiecz je siateczką do włosów.
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9. Używaj narzędzi ochronnych
- Zakładaj okulary ochronne.
- Używaj maski podczas prac wytwarzających pył.
10. Podłącz urządzenie usuwające pył przed obróbką drewna, materiałów drewnopodobnych lub 
tworzyw sztucznych.
- Jeżeli jest możliwość podłączenia urządzenia usuwającego pył, upewnij się, czy jest ono 
właściwie podłączone i używane.
- Obróbka drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych w zamkniętych 
pomieszczeniach jest dozwolona pod warunkiem stosowania urządzeń usuwających pył.
11. Nie używaj przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem
- Nie ciągnij za przewód przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka. Chroń przewód przez ciepłem, 
smarem i ostrymi przedmiotami.
12. Umocuj materiał poddawany obróbce
- Użyj klamer lub imadła do utrzymania materiału w miejscu. Jest to pewniejsze niż 
bezpieczniejsze, niż przytrzymywanie materiału ręką.
- W przypadku długich elementów konieczne jest dodatkowe podparcie (stół, kozioł itp.), by 
uniknąć przewrócenia maszyny.
- Zawsze mocno dociśnij materiał do podłoża i zablokuj go, by uniknąć jego podskakiwania i 
przekrzywiania. 
13. Unikaj nieprawidłowej postawy ciała
- Zawsze dbaj o to, by pewnie stać na podłożu i mieć równowagę.
- Unikaj niewygodnych ustawień dłoni, przy których nagłe obsunięcie może spowodować kontakt 
jednej lub obu dłoni z ostrzem.
14. Dbaj o swoje narzędzia
- Narzędzia powinny zawsze być ostre i czyste. Umożliwia to bardziej wydajną i bezpieczniejszą 
pracę.
- Przestrzegaj wskazówek dotyczących smarowania i wymiany sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu i w razie potrzeby oddaj urządzenie do wymiany przewodu 
przez wykwalifikowanego pracownika.
- Regularnie sprawdzaj stan przedłużaczy i wymień je w razie potrzeby.
- Pilnuj, żeby uchwyt był suchy, czysty i wolny od oleju lub smaru.
15. Wyjmuj wtyczkę z gniazdka
- Nigdy nie usuwaj drzazg, wiórów ani zaklinowanych kawałków drewna z ruchomego ostrza piły.
- Odłączaj urządzenie od prądu, kiedy nie jest używane, przed konserwacją lub przed wymianą 
elementów takich jak tarcze tnące, dłuta lub końcówki frezujące.'
- Jeżeli ostrze zatnie się z powodu nadmiernego nacisku podczas pracy, wyłącz urządzenie i odłącz 



je od prądu. Usuń obrabiany element i upewnij się, że ostrze może się swobodnie obracać. Włącz 
urządzenie i zacznij cięcie od nowa z mniejszą siłą nacisku.
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16. Nie zostawiaj kluczy w urządzeniu
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że klucze i przybory do regulacji zostały usunięte i 
odłożone. 
17. Unikaj przypadkowego włączania urządzenia
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że włącznik jest w położeniu „off”.
18. Używaj przedłużacza podczas pracy na zewnątrz
- Przy pracy na świeżym powietrzu używaj tylko certyfikowanych i odpowiednio oznaczonych 
przedłużaczy.
- Nie odwijaj przewodu ze szpuli ponad potrzebę.
19. Bądź ostrożny
- Zwracaj uwagę na to co robisz.
- Zachowuj zdrowy rozsądek podczas pracy.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w stanie rozproszenia.
20. Sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone
- Przed kontynuowaniem pracy z urządzeniem elektrycznym należy dokładnie sprawdzić stan 
zabezpieczeń i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i działają poprawnie.
- Sprawdź, czy ruchome elementy działają prawidłowo, nie zacinają się i nie mają uszkodzonych
części. Aby urządzenie działało bez zakłóceń, wszystkie części muszą być poprawnie zamontowane
i spełnione muszą być wszelkie inne warunki.
- Ruchoma osłona zabezpieczająca nie może być mocowana tak, by pozostawała otwarta.
- Uszkodzone zabezpieczenia i elementy muszą być odpowiednio naprawione lub wymienione 
przez uprawniony do tego zakład, chyba że instrukcja stwierdza co innego.
- Uszkodzone włączniki muszą być wymienione w zakładzie obsługi klienta.
- Nie używaj wadliwych ani uszkodzonych przewodów.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych, w których nie można włączyć i wyłączyć przełącznika.
21. UWAGA!
- Używanie innych niż wskazane narzędzi i przyborów stwarza ryzyko urazu.
22. Urządzenia elektryczne powinny być naprawione przez wykwalifikowanego
elektryka.
- Omawiane urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
Naprawy może wykonywać tylko elektryk, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. 
Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do wypadku.
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Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 Przed uruchomieniem frezarki elektrycznej, upewnij się, że narzędzie frezujące jest solidnie 
osadzone i działa bez oporów.

 Nigdy nie używaj końcówki frezującej, która jest niskiej jakości lub uszkodzona.
 Używaj tylko końcówek frezujących o średnicy trzonu zgodnej z danymi w instrukcji.
 Nie należy przekraczać maksymalnej podanej prędkości.
 Nie ciąć metalowych części, śrub, gwoździ itp.
 Aby uniknąć uszkodzenia maszyny, upewnić się, że w obrabianym materiale nie ma 

elementów obcych.
 Końcówka frezująca powinna osiągnąć maksymalną prędkość przed rozpoczęciem obróbki 

materiału.
 Jeżeli końcówka frezująca zatka się odpadami, wyłącz ją. Poczekaj, aż narzędzie całkowicie

się zatrzyma. Usuń opiłki długim patykiem, a nie palcami.
 Poczekaj, aż frezarka całkowicie się zatrzyma przed usunięciem materiału.



 Zawsze frezuj w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu urządzenia.
 Uważaj na moment obrotowy urządzenia, zwłaszcza jeśli końcówka się zablokuje.
 Po zakończeniu pracy umieść narzędzie w pierwotnym położeniu.
 Używaj tylko właściwie naostrzonych końcówek frezujących.
 Umocuj końcówkę frezującą za pomocą blokady ciernej.
 Przy głębokich cięciach przeprowadzaj pracę etapami, zależnie od obrabianego materiału.
 Zawsze używaj końcówek o odpowiedniej średnicy trzonu i prędkości dostosowanej do 

prędkości urządzenia.

Pozostałe zagrożenia
Urządzenie zostało wyprodukowane za pomocą nowoczesnych technologii, zgodnie z 
uznanymi zasadami bezpieczeństwa. Mimo tego pewne zagrożenia mogą nadal występować.
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 Ryzyko zranienia palców i dłoni przez narzędzie z powodu niewłaściwego trzymania 

materiału.
 Ryzyko zranienia przez gwałtownie odrzucony materiał z powodu niewłaściwej obsługi, na 

przykład pracy bez ogranicznika.
 Ryzyko szkód dla zdrowia z powodu pyłu i drzazg. Używaj narzędzi ochronnych takich jak 

okulary. Używaj urządzenia zasysającego pył.
 Zranienie z powodu wadliwych narzędzi. Sprawdzaj narzędzie regularnie pod kątem 

uszkodzeń.
 Ryzyko zranienia palców i dłoni podczas wymiany narzędzi. Używaj odpowiednich rękawic

roboczych.
 Ryzyko urazu z powodu uruchomienia końcówki frezującej przy włączeniu urządzenia.
 Stosowanie niewłaściwych lub uszkodzonych przewodów elektrycznych stwarza ryzyko 

wypadku.
 Ryzyko urazu z powodu długich włosów i luźnych ubrań. W razie potrzeby zakładaj 

siateczkę do włosów, pracuj w dopasowanym ubraniu.
 Nawet przy przestrzeganiu wszelkich zasad bezpieczeństwa mogą nadal występować pewne 

zagrożenia, które nie są wyraźnie zauważalne.
 Aby zminimalizować ryzyko związane z pozostałymi zagrożeniami, należy przestrzegać 

wskazówek zawartych w punktach „Zasady bezpieczeństwa”, „Właściwa obsługa 
urządzenia” oraz w całej instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Frezarka nadaje się idealnie do obróbki drewna i tworzyw sztucznych, a także do wycinania sęków, 
cięcia rowków, wykonywania nisz i zagłębień, kopiowania linii krzywych i znaków towarowych 
itp. Nie może być stosowana do obróbki metalu, kamienia i podobnych twardych materiałów.
Stosowanie  urządzenia  niezgodnie  z  tymi  zasadami  jest  równoznaczne  ze  stosowaniem  go
niezgodnie z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z takiego użycia. W tej
sytuacji odpowiedzialność ponosi tylko osoba obsługująca urządzenie.
Urządzenie  nie  zostało  zaprojektowane  do  wykorzystania  komercyjnego,  handlowego  ani
przemysłowego.  Gwarancja  zostaje  anulowana,  jeżeli  urządzenie  jest  wykorzystywane  w
przedsięwzięciach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych bądź w analogicznych celach.
Uwaga: Używanie  przyborów  lub  dodatków  niezalecanych  w  instrukcji  może  prowadzić  do
uszkodzenia ciała.
Produkt  może  być  używany  tylko  do  prac,  do  których  został  wyprodukowany.  Zastosowanie
nieopisane w instrukcji  obsługi jest  uznawane za użycie niezgodne z przeznaczeniem. W takiej
sytuacji odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia ciała ponosi operator urządzenia,
a nie jego producent.
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 Podeprzyj długie elementy poddawane obróbce.
 Otwory w stole powinny być możliwie małe w stosunku do wielkości stosowanej końcówki.

Wybierz w tym celu właściwe pierścienie do stołu.
 Dodatkowe przybory, takie jak poziome elementy dociskające, są przeznaczone do obróbki

wąskich elementów.
 Nie wystawiaj urządzenia na deszcz.

Montaż
Uwaga
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac montażowych lub regulacyjnych odłącz urządzenie od
prądu.

Mocowanie urządzenia
Zalecane jest przymocowanie urządzenia do ławy roboczej za pomocą czterech śrub.

1. Wywierć otwory w powierzchni montażowej,  pamiętając o rozstawie dwóch otworów w
podstawie urządzenia.

2. Każdy róg urządzenia musi być przymocowany śrubami (poza zestawem).
3. Śruby muszą być wystarczająco długie.  Weź pod uwagę grubość powierzchni,  do której

urządzenie ma być przytwierdzone.
4. Przykręć urządzenie do ławy roboczej za pomocą śrub z podkładkami.
5. Powierzchnia robocza musi być wystarczająco duża, by wyeliminować ryzyko przewrócenia

się całości podczas pracy.
Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy powierzchnia robocza jest wystarczająco mocna.

Prowadnice i barierka
A. 1 Podstawa
A. 2 Nakładka
B Obudowa
C Ograniczniki 2x
D Listwa dociskająca
E Podłączenie ssawy

Elementy montażowe dla strugarki
5 nakrętek kołpakowych z tworzywa M6 
5 podkładek 6mm 
5 śrub zamkowych M6 x 25 

Mocowanie do stołu
1 śruba zamkowa M6 x 20 
1 śruba zamkowa M6 x 40 
2 nakrętki kołpakowe z tworzywa M6 
2 podkładki 6mm
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Montaż barierki, rys. 3-5
Montaż barierki:
Barierka jest  pakowana w postaci rozmontowanej.  Przed rozpoczęciem pracy trzeba ją złożyć i
zainstalować.

Krok 1: Połączenie elementów A i B



Nasuń obudowę (B) na rowki w podstawie (A. 1) (rys. 4). Wsuń do otworu śrubę M6 x 25 i nakręć
nakrętkę kołpakową z podkładką.

Krok 2: Montaż ograniczników (C)
Wsuń dwie śruby zamkowe w otwory montażowe, nałóż nakrętki kołpakowe z podkładkami i lekko
dokręć palcami. Potem nasuń rowki ograniczników na nakrętki. Dokręć obie nakrętki.
Wykonaj tę samą procedurę dla drugiej strony urządzenia. Upewnij się, że oba ograniczniki (C) są
instalowane w tę samą stronę. Upewnij się, czy ograniczniki (C) oraz podstawa i nakładka (A. 1 +
A. 2) mają jednakową wysokość.
Zależnie  od  rodzaju  wykonywanej  pracy  nałóż  na  barierkę  listwę  dociskającą  (rys.  6.1)  lub
przezroczystą osłonę (rys. 6.2). Obu elementów nie można przymocować równolegle.

Krok 3: Montaż listwy dociskającej (D) (rys. 6.1)
\Przymocuj  listwę  dociskającą  (D)  do  barierki  za  pomocą  2  śrub  zamkowych,  2  nakładek  i  2
nakrętek kołpakowych.

Krok 4: Montaż przezroczystej osłony (rys. 6.2)
Przed montażem należy usunąć listwę dociskającą (rys. 6).
Osłona zabezpiecza przed kontaktem z nożami strugarki.
Nałóż osłonę na barierkę i przymocuj ją, wsuwając sztyft do przeznaczonego do tego otworu.
Upewnij się, czy osłonę da się opuścić i czy jest dobrze przymocowana.
Barierka jest już gotowa do pracy.
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Rys. 7.1 i 7.2 
Wyposażenie instalacji dociskającej
F Rama dociskająca 2x 
G Kwadratowa płytka montażowa 2x
H Wtyk o przekroju kwadratu 2x 
I Zacisk do wtyku 2x 

Elementy do montażu instalacji dociskającej
2 śruby Allena M6 x 12 (do opisanego wtyku) 
2 śruby z główką z tworzywa M6 x 20 
4 śruby zamkowe M6 x 35 
4 nakrętki kołpakowe z tworzywa M6 
4 podkładki 6mm 

Montaż instalacji dociskającej:
Wsuń oba wtyki kwadratowe (H) do przeznaczonych do tego tulei i zabezpiecz je śrubami Allena.
Przymocuj do wtyków 2 zaciski (I), przykręcając je śrubami z główką z tworzywa.
Następnie wsuń 2 kwadratowe płytki montażowe (G) w szczeliny w obu zaciskach (I). 
Przytwierdź ramy dociskające (F) do płytek montażowych za pomocą 4 śrub zamkowych wraz z
podkładkami i nakrętkami.

Montaż barierki do stołu (rys. 8-11)
Montaż barierki przebiega następująco:
Wsuń 2 śruby z główką z tworzywa do rowków w barierce. Użyj podkładek (rys. 9).
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Przełóż główki śrub przez końcowe poszerzenia rowków w stole (rys. 10).
Ustaw barierkę zgodnie z wymaganiami i dokręć śruby z główkami z tworzywa (rys. 11).



Elementy barierki chroniącej przed odrzutem
1 barierka chroniące przed odrzutem
1 wspornik

Elementy do montażu barierki chroniącej przed odrzutem
2 śruby ze spłaszczoną główką M5 x 10 
2 podkładki 5mm 
2 zatrzaski pierścieniowe 5mm 
2 śruby zamkowe M6 x 25 
2 podkładki 6mm 
2 nakrętki motylkowe M6

Montaż barierki chroniącej przed odrzutem
 Znajdź dwa otwory w środkowej części przodu urządzenia (rys. 12).
 Ustaw wspornik tak, by dopasować go do rozstawu otworów (rys. 13).
 Wsuń dwie śruby z podkładkami do otworów i dokładnie je przykręć poczwórnym kluczem 

nasadowym.
 Zamontuj barierkę w taki sposób, by można ją było przesuwać i dostosowywać do grubości 

materiału.
 Przymocuj ją dwiema śrubami (rys. 14).

Ustawianie głębokości cięcia
Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wrzeciona (co zarazem reguluje położenie noży), obracaj
korbą (zob. rys. 2, 6), aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość zależnie od potrzeby.
Ze względów bezpieczeństwa przy większości prac zdecydowanie zalecane jest stosowanie głowicy
tnącej o najmniejszej wysokości w stosunku do krawędzi stołu.
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Elementy do montażu przedłużenia stołu
8 śrub Allena M5 x 20 
6 śrub Allena M5 x 12 
8 podkładek 5mm, małych 
6 podkładek 5mm, dużych
8 nakrętek sześciokątnych M5 
14 zatrzasków pierścieniowych 5mm 

Montaż przedłużenia stołu (rys. 2, 2.1, 11, 12)
Boczne przedłużenia stołu zwiększają jego powierzchnię i  w ten sposób umożliwiają łatwiejszą
obróbkę dużych elementów i wykonywanie prac specjalnych.
Przymocuj oba przedłużenia. Do mocowania każdego z nich potrzebne są4 śruby Allena M5 x 20, 4
podkładki, 4 zatrzaski pierścieniowe i 4 nakrętki sześciokątne M5 oraz na powierzchni górnej, 3
śruby Allena M5 x 12, 3 podkładki oraz 3 zatrzaski pierścieniowe.
Wyreguluj stół i dokręć wszystkie śruby.

Montaż urządzenia zasysającego pył
Urządzenie posiada wejście do podłączenia zewnętrznego urządzenia zasysającego pył i  trociny
(poza zestawem).
Nałóż  rurę  ssącą  urządzenia  zasysającego  pył  do  miejsca  podłączenia  ssawy  z  tyłu  barierki.
Opakowanie strugarki zawiera dodatkowo reduktor stożkowy, umożliwiający podłączenie rury o
średnicy 100 mm.



Rozpoczęcie pracy
Uwaga: Strugarka wrzecionowa posiada oś, wystającą pionowo nad poziomy stół.  Oś służy do
podłączania  końcówek  frezujących,  tarcz  i  frezarek  modelowanych.  Strugarka  osiowa  jest
przeznaczona  do  wykonywania  fryzów,  prostych  lub  wielorakich  zagłębień,  rowków,  wręgów,
profili i kontrprofili na powierzchniach płaskich itp.
Nie można stosować ze strugarką wrzecionową głowic tnących o średnicy powyżej 50 mm. Jeżeli
zadanie wymaga większej powierzchni obróbki, zalecamy pracę podzieloną na etapy z kilkakrotną
korektą wysokości lub stopniowym zmienianiem ustawień barierki.
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Montaż i wymiana zacisków do frezowania powierzchniowego

 Przed wymianą zacisków odłącz urządzenie od prądu. Wybierz zacisk odpowiadający 
średnicy końcówki frezującej.

 Wyjmij pierścień redukujący z otworu w stole (rys. 15).
 Zablokuj oś przyciskiem znajdującym się u jej spodu (rys. 17).
 Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą zacisku za pomocą dołączonego klucza (rys. 16).
 Nałóż lub wysuń zacisk, który znajduje się wewnątrz nakrętki.
 Dokładnie dokręć nakrętkę na zacisku, cały czas przy zablokowanej osi. Przed każdym 

użyciem urządzenia upewnij się, czy końcówka tnąca jest mocno zablokowana zaciskiem na
końcu osi.

 Umieść pierścień redukujący z powrotem na miejscu.
 Wyreguluj ustawienie barierki zgodnie z wymaganiami za pomocą skali znajdującej się na 

powierzchni stołu.
 Podłącz urządzenie zasysające pył. Zdecydowanie zalecane jest stosowanie jakiegoś rodzaju

urządzenia zasysającego pył, gdyż pozwala to zapobiec dostawaniu się opiłków do otworu, 
skuteczniej schładzać silnik i łatwiej przesuwać obrabiany materiał.

 Podłącz urządzenie z powrotem do prądu.

Ustawianie barierki
Wymagane jest stosowanie barierki. Każde nowe zadanie ma swoje indywidualne cechy i wymaga
odrębnego  potraktowania.  Przed  każdym  uruchomieniem  urządzenia  należy  się  upewnić,  że
zabezpieczenia są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
Przed każdym użyciem urządzenia należy od nowa ustawić elementy dociskające przymocowane
do barierki.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone.
 
Używanie pierścieni redukujących
Pierścienie redukujące mają za zadanie zmniejszyć do minimum prześwit między stołem a osią. Nie
wolno pomijać ich używania.
Przed  każdym  włączeniem  urządzenia  sprawdzaj  systematycznie,  czy  dołączone  w  zestawie
pierścienie znajdują się we właściwych miejscach.
Upewnij się, czy wybrany został pierścień odpowiedni do danej końcówki tnącej i jej wysokości
instalacji, aby zminimalizować ryzyko, że element obrabiany przewróci się przy mijaniu otworu.
Pierścień redukujący musi jak najdokładniej obejmować końcówkę frezującą.
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Regulacja
Regulacja liczby obrotów (rys. 18)
Prędkość urządzenia można regulować w 6-stopniowym zakresie.

 Aby określić optymalną liczbę obrotów dla danego rodzaju pracy, wykonaj cięcie próbne na
niepotrzebnym kawałku materiału do obróbki.

Uwaga: Użycie odpowiedniej liczby obrotów zwiększa żywotność wiertła. Ma to również wpływ



na powierzchnie obrabianego kawałka. 

Regulacja barierki (rys. 19, 20)
 Barierka  powinna  być  ustawiona  odpowiednio  do  wielkości  elementu  obrabianego  oraz

narzędzia frezującego.
 Okręć dwie śruby z główkami z tworzywa, znajdujące się z tyłu barierki.

Rys. 20 
 Popchnij barierkę do przodu lub do tyłu, zależnie od wymaganego ustawienia. Użyj skali (c)

na powierzchni stołu, by sprawdzić odległość, i zwróć uwagę na centralne położenie osi.
 Dokręć obie śruby z powrotem (rys. 19, b), by ustawić barierkę w wybranym położeniu.

Regulacja barierki przy obrzynaniu krawędzi (rys. 20)
 Podczas obrzynania krawędzi drewna materiał, który wysuwa się po lewej stronie frezarki,

jest cieńszy niż materiał po prawej stronie.
 Lewa strona barierki musi być wyrównania do grubości cieńszej partii materiału. Umożliwia

to jego dokładniejsze trzymanie i bardziej precyzyjne cięcie. W tym celu odkręć śruby z
główkami z tworzywa, przesuń barierkę do przodu i dokręć śruby.

Montaż i regulacja instalacji dociskającej (rys. 21)
 Instalacja dociskająca jest zaprojektowana w ten sposób, by utrzymywać materiał w miejscu

i zapobiegać odrzutowi.

Regulacja prowadnicy do cięcia poprzecznego (rys. 22)
 Prowadnica do cięcia poprzecznego (8) jest  przesuwana po powierzchni stołu i służy do

wykonywania cięć obrzynających i ukośnych.
 Aby ustawić prowadnicę pod żądanym kątem, odkręć jej gałkę blokującą i obracaj element d

osiągnięcia odpowiedniego kąta.
 Dokręć gałkę blokującą z powrotem.

Rys. 21
Zawsze rób cięcie próbne na kawałku niepotrzebnego materiału, by upewnić się, że ustawienia są
prawidłowe.
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Włączanie i wyłączanie (rys. 23)
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy wszelkie klucze i przybory zostały usunięte ze stołu,
czy ustawienia są pełne i czy wszelkie osłony zabezpieczające są na miejscu.
O – wyłącz
I – włącz
Urządzenie  jest  wyposażone  w  wyłącznik  elektromagnetyczny,  zwiększający  bezpieczeństwo.
Przerwa w dostawie prądu powoduje automatyczne przełączenie wyłącznika do położenia „O”. Aby
z powrotem włączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć zielony włącznik („I”).

Obsługa urządzenia
 Zamocuj i zabezpiecz wszystkie końcówki tnące.
 Wyreguluj prędkość i ustaw barierkę po stronie „wychodzącej” w taki sposób, żeby materiał

był wystarczająco podtrzymywany i by skompensować zmniejszenie grubości materiału.
 Włącz urządzenie.
 Upewnij się, że materiał poddawany obróbce jest dobrze dociśnięty do barierki.
 Lekko popychaj materiał w kierunku od prawej do lewej, przeciwnie do kierunku obrotu



końcówki tnącej.
 Utrzymuj stałą prędkość podawania materiału. Nie popychaj materiału zbyt szybko – może

to spowodować nadmierne spowolnienie pracy silnika.
 Zbyt szybkie podawanie materiału może też obniżać jakość cięcia, a także stwarza ryzyko

uszkodzenia noży lub silnika.
 Zbyt powolne podawanie materiału może powodować powstawanie miejscowych przypaleń

materiału.
 Przy obróbce  bardzo twardego drewna lub dużych pracach wskazane jest  wykonywanie

pracy stopniowo, aż do osiągnięcia żądanej głębokości cięcia.
 Właściwa prędkość podawania zależy od parametrów takich jak wielkość końcówki tnącej,

typ  materiału  oraz  głębokość  cięcia.  Zalecane  jest  wypróbowanie  na  początek  pracy  na
kawałku niepotrzebnego drewna, by określić optymalną prędkość podawania i uzyskiwane
wymiary cięcia.

 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij czerwony guzik.

Oznaczenia
Na  przymocowanej  do  urządzenia  tabliczce  znamionowej  mogą  znajdować  się  piktogramy.
Przekazują  one  ważne  informacje  na  temat  sposobu  używania  urządzenia.  Na  przykład:
przypomnienie o konieczności stosowania nauszników, okularów i maseczki ochronnej.
Zawsze przestrzegaj podanych na tabliczce zasad bezpiecznej pracy.

Konserwacja
Uwaga: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac regulacyjnych lub konserwacyjnych upewnij się,
że urządzenie jest wyłączone i odłączone od prądu.
Przechowuj  urządzenie,  instrukcję  obsługi  i  przybory  w  bezpiecznym  miejscu.  Dzięki  temu
instrukcja  i  przybory  będą  zawsze  na  miejscu.  Regularnie  usuwaj  z  urządzenia  pył  i  kurz.
Najkorzystniejsze  jest  stosowanie  do  tego  celu  sprężonego  powietrza  lub  szmatki.  Przed
czyszczeniem zakładaj okulary ochronne.
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Uwaga: Nie  używaj  ostrych  środków  czyszczących  do  konserwacji  części  wykonanych  z
tworzywa. Zalecamy stosowanie łagodnych środków, takich jak płyn do mycia naczyń na wilgotnej
szmatce. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą.

Połączenie elektryczne
Wszelkie prace instalacyjne, naprawcze i konserwacyjne przy połączeniu elektrycznym mogą być 
wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
Silnik nowego urządzenia jest w pełni gotowy do pracy.
Połączenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami VDE (Niemieckiego Towarzystwa Technologii 
Elektrycznych, Elektronicznych i Informacyjnych) i DIN (Niemieckiego Instytutu Standaryzacji).
Użytkownik musi zadbać o to, czy jego podłączenie do sieci elektrycznej oraz wszelkie 
wykorzystywane przedłużacze są zgodne z miejscowymi przepisami.

Ważne informacje
Wadliwe przewody elektryczne
Często zdarza się uszkodzenie izolacji przewodów elektrycznych.
Możliwe przyczyny:

 Ściśnięcie przewodu przeprowadzonego przez okno lub przymknięte drzwi.
 Zgięcie wskutek nieprawidłowego podłączenia lub ułożenia przewodu.
 Przecięcie izolacji z powodu przejechania ostrym przedmiotem po przewodzie.
 Uszkodzenie izolacji przy wyciąganiu wtyczki siłą za przewód.
 Pęknięcia izolacji z powodu starzenia się materiału.



Przewody z uszkodzoną izolacją stwarzają zagrożenie życia i nie mogą być wykorzystywane.
Regularnie sprawdzaj stan przewodów. Zawsze sprawdzaj przewody, kiedy są one odłączone od 
prądu.
Przewody elektryczne muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami VDE i DIN. Używaj tylko 
przedłużaczy z oznaczeniem H 07 RN. Wymagane jest określenie typu na przewodzie.

Silnik jednofazowy
 Napięcie w sieci musi wynosić 230 V / 50 Hz.
 Przewodnik wewnątrz przedłużacza musi mieć przekrój poprzeczny o powierzchni co 

najmniej 1,0 mm2.
 Podłączenie do sieci musi być wyposażone w wolno działający bezpiecznik 16 A.

W razie potrzeby proszę podać zakładowi wykonującemu naprawę następujące dane:
 Producent silnika
 Rodzaj prądu wykorzystywanego przez silnik
 Dane na tabliczce znamionowej urządzenia
 Dane na tabliczce znamionowej włącznika

Jeżeli silnik musi zostać wymieniony, zawsze powinien być odsyłany razem z pełnym napędem i 
włącznikiem.
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Określenie przyczyny ewentualnych zakłóceń oraz ich usunięcie wymaga dużej uwagi i staranności.
Zawsze przed badaniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka!
Poniżej  podane  są  niektóre  najczęstsze  problemy  oraz  ich  możliwe  przyczyny.  W przypadku
problemów nie podanych w tej tabeli wskazane jest skontaktowanie się z dystrybutorem.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Nie można włączyć urządzenia Brak napięcia w sieci
Zużyte szczotki węglowe

Sprawdzić stan sieci
Oddać urządzenie do punktu 
obsługi klienta

Urządzenie samoczynnie się 
wyłącza na biegu jałowym

Awaria sieci Sprawdzić stan sieci
Ze względu na wbudowane 
zabezpieczenie urządzenie nie 
włącza się samoczynnie po 
przywróceniu napięcia. W 
takiej sytuacji konieczne jest 
ponowne naciśnięcie włącznika.

Urządzenie zatrzymuje się 
podczas obróbki materiału

Reakcja zabezpieczeń przed 
przeciążeniem urządzenia z 
powodu tępych noży, zbyt 
szybkiego podawania materiału 
lub jego nadmiernej grubości

Przed kontynuacją pracy 
wymienić noże, ew. odczekać, 
aż silnik się schłodzi

Podczas pracy spada liczba 
obrotów

Zbyt szybkie cięcie
Zbyt szybkie podawanie 
materiału
Tępe noże

Zmniejszyć prędkość cięcia
Zmniejszyć szybkość 
podawania materiału
Wymienić noże

Nierówna powierzchnia cięcia Tępe noże
Nierównomierne podawanie 
materiału

Wymienić noże
Wykonywać pracę ze stałym 
naciskiem i mniejszą 



prędkością podawania

Ssawa zatkana opiłkami (bez 
zasysania)

Zbyt szybkie cięcie
Tępe noże
Zbyt wilgotne drewno

Zmniejszyć prędkość cięcia
Wymienić noże
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Deklaracja zgodności
Deklaruję, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami:
2014/29/UE

X 2014/35/UE

2006/28/WE

2005/32/WE

X 2014/30/UE

2004/22/WE

1999/5/WE

97/23/WE

90/396/WE

X 2011/65/UE

X 2006/42/WE

Aneks IV
Organ powiadamiany:
Numer organu powiadamianego: 0123
Numer rejestracyjny: M6A 15 07 11284 060

2000/14/WE
Aneks V
Aneks VI
Hałas: mierzony LWA = xx dB(A); gwarantowany LWA = xx dB(A)
Organ powiadamiany:
Numer organu powiadamianego:

Referencje standardowe:

Nr artykułu 4902105901
Dokument może podlegać zmianom bez uprzedzenia
Rejestr dokumentów: Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

[s. 24 instrukcji – odpowiada s. 187 pliku PDF]
Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w 
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji 
wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału z jakiego
zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna 



będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, 
gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są 
ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu
maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.


