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Producent

Scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger  Straße  69  
D-89335 Ichenhausen

Drogi kliencie,

Życzymy wiele przyjemności i sukcesów w pracy z nową
maszyną scheppach. 

Uwaga
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
odpowiedzialności za produkt,  producent tej maszyny
nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone
przez tę maszynę oraz wyrządzone tej maszynie, które
wynikają z:
• Niewłaściwej pielęgnacji.
• Nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
• Napraw  wykonywanych  przez  osoby

nieupoważnione.
• Instalacji i korzystania z wszelkich części, które nie

są oryginalnymi częściami zamiennymi Scheppach.
• Niewłaściwego użytkowania i zastosowania.
• Awarii  układu  elektrycznego  wynikającej  z

niezgodności  z  prawnymi  i  obowiązującymi
dyrektywami elektrycznymi i  przepisami VDE 0100,
DIN 57113 / VDE 0113.

Zalecamy
zapoznanie  się  z  całą  instrukcją  obsługi  przed
oddaniem maszyny do eksploatacji.
Celem  niniejszej  instrukcji  jest  ułatwienie  użytkownikowi
zapoznania  się  z maszyną  oraz  wykorzystania  jej
możliwych  zastosowań  w sposób  zgodny  z zaleceniami.
Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące
bezpiecznego,  fachowego  oraz  ekonomicznego
sposobu pracy z maszyną oraz wskazówki dotyczące
unikania  zagrożeń,  zmniejszania  kosztów  napraw,
skracania przestojów, zwiększania niezawodności oraz
okresu trwałości maszyny.
W  uzupełnieniu  do  wymogów  bezpieczeństwa
zawartych  w  niniejszej  instrukcji  obsługi,  należy
przestrzegać  obowiązujących  przepisów  w  danym
kraju. Instrukcja obsługi musi zawsze znajdować się w
pobliżu maszyny.  Zalecamy umieścić ją w folderze z
tworzywa sztucznego,  aby chronić  ją przed brudem i
wilgocią.  Każdy  operator  musi  zapoznać  się  z  nią
przed  rozpoczęciem  pracy  oraz  musi  jej  sumiennie
przestrzegać. Tylko osoby, które zostały przeszkolone
w zakresie obsługi maszyny i zostały poinformowane o
różnych  niebezpieczeństwach  mogą  pracować  przy
maszynie.  Należy  przestrzegać  wymaganego
minimalnego wieku.
W  uzupełnieniu  do  wymogów  bezpieczeństwa
zawartych  w  niniejszej  instrukcji  obsługi  i
obowiązujących  przepisów  w  państwa  kraju,  należy
przestrzegać  ogólnie  przyjętych  zasad  technicznych
dotyczących eksploatacji maszyn do obróbki drewna.

Ogólne uwagi

• Po  rozpakowaniu,  sprawdzić  wszystkie  części  pod
kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Natychmiast
poinformować dostawcę o wszelkich usterkach.

• Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

• Upewnić się, że dostawa jest kompletna. 
• Przed  oddaniem  do  eksploatacji,  należy  zapoznać

się z maszyną poprzez dokładne zapoznanie się z
instrukcją.

• Używać  tylko  oryginalnych  akcesoriów  Scheppach,
zużywających  się  części  lub  części  zamiennych.
Części  zamienne  można  znaleźć  u  dealerów
Scheppach.

• Przy zamawianiu dostarczyć numer przedmiotu, typ
oraz rok produkcji maszyny.

DM460T

W zestawie z dostawą

Tokarka do drewna

Stół do obróbki

Nośnik

Obrotowy kieł tokarski

Uchwyt tokarski z niezależnie
nastawianymi szczękami

Trzpień

Popychacz

Klucz szczękowy SW 32/41 

Wkrętak imbusowy 3/6/8 

Instrukcja obsługi
Dane techniczne

Wymiary D 
x S x W mm

940 x 270 x 420

Wysokość 
łoża mm

190

Gwint 
wrzeciona

M 33

Zwężenie 
wrzeciona

 

MK 2
Wysokość 
kłów nad 
łożem mm

152

Rozstaw kłów
mm

 

457
Średnica nad 
łożem mm

305

Średnica 
między kłami 
mm

240

Długość 
uchwytu na 
narzędzia mm

150

Waga kg 34,8
Wrzeciono toczące drewno z rowkowanym łożyskiem 
kulkowym o pyłoszczelnej precyzji

Obroty 1/min 650 / 1000 / 1450 / 2000 / 3000

Konik

Stożek 
konika

MK 2

Otwór konika 
(wydrążone 
wrzeciono)ø 
mm

9,5

Regulacja 
tulei konika 
mm 47

Napęd

Silnik 
elektryczny

230–240V/50 Hz

Moc 
wejściowa P1
kW

0,55

Moc 
wyjściowa P2
kW

0,30
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Obroty 1/min 1400

Ochrona 
silnika

tak

Podnapięcio
wy

tak

Tryb pracy S1

Parametry hałasu
Poziom mocy akustycznej w dB

Bezczynność LWA = 74.3 dB(A), 

Chód maszyny LWA = 91.7 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego w dB
Bezczynność LpAeq = 61.3 dB(A), 

Chód maszyny LpAeq = 78.7 dB(A)
Wskaźnik niepewności pomiaru (K = 3 dB) stosuje się
do wartości emisyjnych wymienionych powyżej.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych!

Elementy sterujące i funkcje (Rys. 1.1)

1. Główka
2. Przedni panel
3. Podpórka na narzedzia  z  mimośrodem zaciskowym

oraz uchwytem zwalniającym
4. Końcówka konika
5. Nośnik
6. Konik
7. Mimośrodowy  uchwyt  zwalniający  (na  tylnej  stronie

konika)
8. Łoże
9. Przełącznik włącz/wyłącz
10. Dźwignia i śruba dociskowa

Uwagi ogólne dotyczące
bezpieczeństwa

• Prosimy przekazywać wskazówki bezpieczeństwa oraz
instrukcję  wszystkim  osobom  pracującym  przy
maszynie.

• Przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz
ostrzeżeń umieszczonych na narzędziu.

• Zachować  wszystkie  instrukcje  dotyczące
bezpieczeństwa  oraz  ostrzeżenia  umieszczone  na
maszynie w pełni czytelne.

• Sprawdzić wszystkie przewody zasilające. Nie używać
uszkodzonych przewodów.

• Upewnić  się,  że  maszyna  stoi  stabilnie  na  twardym
podłożu.

• Zachować  ostrożność  podczas  pracy  –  w
niebezpieczeństwie  mogą  znajdować  się  palce,  ręce
oraz oczy.

• Trzymać  dzieci  z  daleka  od  maszyny,  gdy  jest  ona
podłączona do zasilania.

• Podczas  pracy  na  maszynie,  wszystkie  mechanizmy
ochronne oraz osłony muszą być zamontowane.

• Osoby pracujące na maszynie muszą mieć co najmniej
18  lat.  Stażyści  muszą  mieć  co  najmniej  16  lat,  ale
mogą korzystać z maszyny tylko pod nadzorem osoby
dorosłej.

• Osoby  pracujące  na  maszynie  nie  mogą  być
rozpraszane.

• Przestrzeń  pracy  na  maszynie  musi  być  wolna  od
wiórów oraz pozostałości z drewna.

• Nosić  tylko  ściśle  przylegające  ubrania.  Usunąć
pierścionki, bransoletki i inną biżuterię.

• Dla bezpieczeństwa długich włosów, nosić czapkę lub
siatkę na włosy.

• Nie ubierać rękawic.

• Nosić gogle podczas pracy.
• Zwrócić  uwagę  na  kierunek  obrotów  silnika  –  patrz

połączenie elektryczne.
• Mechanizmy bezpieczeństwa na maszynie  nie mogą

być  usunięte  lub  doprowadzone  do  stanu
bezużyteczności.

• Czyszczenie, zmienianie, kalibrowanie oraz ustawianie
maszyny może być przeprowadzane tylko wtedy, gdy
silnik  jest  wyłączony.  Wyciągnąć  wtyczkę zasilania  i
poczekać,  aż  narzędzie  obracania  zatrzyma  się
całkowicie.

• Wyłączyć maszynę oraz wyciągnąć wtyczkę zasilania
w sytuacji naprawy jakichkolwiek usterek.

• Podłączenie  instalacji  elektrycznej  oraz  prace
naprawcze  przy  instalacji  elektrycznej  mogą  być
wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

• Wszystkie  urządzenia  ochronne  i  zabezpieczające
muszą  być  wymienianie  po  zakończeniu  procedur
serwisowych.

• Oprzeć wsparcie narzędzia jak najmocniej o obrabiany
przedmiot.

• Prędkość  obwodowa  elementów  drewnianych  nie
może przekraczać 30 m/s. Zwracać uwagę na diagram
prędkości wrzeciona!

• Dostarczać  przedmioty  obrabiane  z  otworami  w
centrum  przed  procesem  zaciskania  między
sworzniami.

• Przy  dużych  i  niezrównoważonych  elementach
pracować  przy  zmniejszonej  prędkości  obrotowej.
Może  zajść  konieczność,  aby  wcześniej  dokonać
odpowiedniego cięcia za pomocą piły taśmowej.

•  Przed włączeniem maszyny sprawdzić, czy obrabiany
element jest bezpiecznie zamocowany.

• Usunąć klucz wiertarski lub tulejkę kołka rozprężnego
przed włączeniem maszyny.

• Zawsze zamykać pokrywę paska.
• Pracować  z  trójszczękowymi  lub  cztęroszczekowymi

uchwytami tylko wtedy, gdy zamontowana jest osłona
szczęki uchwytu.

• Nigdy nie zatrzymywać przedmiotów obrabianych przy
użyciu  dłoni.  Nigdy  nie  dokonywać  pomiarów  na
obracającym się przedmiocie obrabianym.

• Pracować tylko przy użyciu odpowiednio naostrzonych
narzędzi.

• Zawsze  korzystać  z  dwóch  rąk  podczas  używania
noża tokarskiego.

• Nie używać szczerbatych noży.
• Zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie obrotowe w

maszynie.
• Po  opuszczeniu  miejsca  pracy,  wyłączyć  silnik.

Wyciągnąć wtyczkę zasilania.
• Odłączać maszynę przed przenoszeniem, nawet jeśli

tylko nieznacznym. Prawidłowo podłączyć maszynę do
sieci elektrycznej przed ponownym uruchomieniem.

Poprawne użycie

• Testowane  maszyny  z  oznaczeniem  CE  spełniają
wszystkie  obowiązujące  maszynowe  wytyczne  WE,
jak  również  wszystkie  odpowiednie  wytyczne  dla
każdej maszyny z osobna.

• Maszyna  może  być  używana  tylko w perfekcyjnym
stanie  technicznym  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem
oraz instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi oraz
może  być  używana  tylko   przez  osoby  dbające  o
bezpieczeństwo,  będące  w  pełni  świadome  ryzyka
związanego z pracą na maszynie.



• „Tokarka do drewna scheppach” została stworzona
wyłącznie do użytku przy drewnie.

• Każde  inne  zastosowanie  przekracza
upoważnienie.  Producent  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody
wynikające z nieupoważnionego użytku; ryzyko jest
wyłączną odpowiedzialnością operatora.

• Instrukcje bezpieczeństwa, pracy oraz konserwacji
producenta, jak również dane techniczne podane w
kalibracji oraz wymiary muszą być przestrzegane.

• Odpowiednie  przepisy  BHP  oraz  innych  ogólnie
przyjętych  zasad  bezpieczeństwa  technicznego
muszą być również przestrzegane.

• Maszyna  scheppach  może  być  stosowana,
utrzymywana oraz obsługiwana  tylko przez osoby
zapoznane  z  nią,  jej  obsługą  oraz  procedurami.
Samowolne  zmiany  w  maszynie  zwalniają
producenta  z  wszelkiej  odpowiedzialności  za
ewentualne wynikające szkody.

• Maszyna  scheppach  może  być  używana  tylko  z
oryginalnymi  akcesoriami  i  narzędziami
wykonanymi przez producenta.

Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został 
zaprojektowany do użytku w zastosowaniach 
komercyjnych, handlowych lub przemysłowych. Nasza 
gwarancja nie obowiązuje, gdy ekwipunek jest 
używany w działalnościach komercyjnych, handlowych,
przemysłowych lub w podobnych działalnościach.

Pozostałe zagrożenia

Maszyna  została  zbudowana  w  oparciu  o
nowoczesną  technologię,  zgodnie  z  uznanymi
zasadami  bezpieczeństwa.  Niektóre  pozostałe
zagrożenia mogą jednak nadal występować.
 •  Przetwarzać tylko wybrane drewno bez wad takich
jak:  sęki,  pęknięcia  na  krawędziach,  pęknięcia
powierzchniowe.  Drewno  z  takimi  wadami  jest
podatne na odpryski i może być niebezpieczne.
• Nieprawidłowo sklejone drewno może eksplodować

podczas  przetwarzania  w  wyniku  działania  siły
odśrodkowej.
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•  Przycinać  przedmiot  obrabiany  do  kształtu
prostokątnego,  wyśrodkować  oraz  odpowiednio
zabezpieczecyć  przed  obróbką.  Niesymetryczne
przedmioty obrabiane mogą być niebezpieczne.

• Może  dochodzić  do  urazów  podczas  dostarczania
przedmiotów obrabianych, jeśli podpory narzędziowe
nie  są  odpowiednio  wyregulowane  lub  narzędzia
tokarskie  są  tępe.  Ostre  i  wolne  od  wad  noże
tokarskie  są  niezbędne  przy  profesjonalnym
toczeniu.

• Długie  włosy  i  luźne  ubrania  mogą  być
niebezpieczne,  gdy  przedmiot  obrabiany  jest  w
trakcie  obrotu.  Używać środków ochrony  osobistej,
takich  jak  siatka  do  włosów  i  obcisłe  ubrania
robocze.

• Pył  i  wióry  mogą  być  niebezpieczne.  Używać
środków  ochrony  osobistej,  takich  jak  okulary
ochronne i maska przeciwpyłowa.

• Zastosowanie  nieprawidłowych  lub  uszkodzonych
kabli  do  sieci  elektrycznej  może  prowadzić  do
urazów spowodowanych przez energię elektryczną.

• Nawet wtedy, gdy podejmowane są wszystkie środki
bezpieczeństwa,  niektóre  pozostałe  zagrożenia,
które nie są jeszcze znane, mogą nadal występować.

• Pozostałe  zagrożenia  mogą  być  zminimalizowane
poprzez  postępowanie  zgodnie  z  instrukcjami  w
„Środkach  ostrożności”,  „Prawidłowego
Użytkowania” oraz w całej instrukcji obsługi.

Uruchomienie

Przed  uruchomieniem  maszyny  należy  przestrzegać
wskazówek  bezpieczeństwa  zawartych  w  instrukcji
obsługi. 
Oprócz wszelkich narzędzi zaciskowych, wyjąć trzpień
napinający lub uchwyt z wrzeciona przed pierwszym
uruchomieniem maszyny!

Regulacja prędkości
Szybkość można regulować tylko wtedy, gdy maszyna jest
odłączona od zasilania. 
Prawidłowa  liczba  obrotów  jest  widoczna  na  wykresie
prędkości znajdującego się na główce. Wykres prędkości
jest  przeznaczony  dla  suchego  drewna  o  średniej
twardości. 

Odpowiednia prędkość zależy od wielu czynników:
• rodzaj i skład drewna
• sezonowane, suche drewna 
• średnica i długość obrabianych elementów
• kwadratowe lub niesymetryczne drewna
• szerokość elementów obrabianych, które przeszły pracę

wstępną i są symetryczne
• narzędzia  tokarskie  do  drewna  oraz  technika  ich

używania
• przedmioty obrabiane z drewna klejonego

Skuteczne  toczenie  drewna  nie  wynika  z  dużych
prędkości, lecz z prawidłowego użytkowania maszyny. 

Wytyczne do regulacji prędkości
 Niskie prędkości dla:

• przedmiotów obrabianych z dużą średnicą
• twardych przedmiotów obrabianych z dużą średnicą
• długich, niesymetrycznych przedmiotów obrabianych
• sklejonych kawałków drewna

Regulacja prędkości (Rys. 2+3)
• Otworzyć obudowę poprzez obracanie śruby blokującej

obrót w lewo.
• Poluzować śrubę z łbem gniazdowym (C).
• Za  pomocą  dźwigni,  podnieść  silnik  elektryczny  i

przesuwać  pas  do  pożądanego  poziomu.  Pas  musi
leżeć dokładnie w rowkach tarczy pasowej.

• Opuścić  silnik  elektryczny  na miejsce i  zacisnąć  pas
poprzez stosowanie lekkiego nacisku na dźwignię (2).
Dokręcić śrubę z łbem gniazdowym (C).

UWAGA:  Zbyt wysokie napięcie pasa powoduje szybkie
zużywanie się.
• Zamknąć obudowę i  zapiąć poprzez obracanie  śruby

obrotu w prawo.
• Kiedy pokrywa jest zamknięta, odczytać skorygowaną

prędkość z okienka.
• Przy  pracy  z  bardzo  niesymetrycznymi  elementami,

wybrać prędkość na co najmniej jednym poziomie niżej.

Nośnik, Fig. 1.1, 5
Nośnik  jest  używany  wyłącznie  do  pracy  pomiędzy
obydwoma kłami.

Przedni panel, rysunki 1.1, 2
Przedni  panel  jest  używany  z  płaskimi  większymi
narzędziami.
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Zmiana narzędzi zaciskowych
• Poluzować  wkręt  dociskowy  na  wałku  narzędzia

zaciskowego.
• Zachować  wrzeciono  z  trzpieniem,  zwolnić  narzędzie

zaciskowe za pomocą klucza sześciokątnego.

Konik, Rys. 1.1, 6
• Po poluzowaniu mimośrodu zaciskowego, konik można

przemieszczać po całej  długości  łoża oraz  można go
montować w dowolnej odległości od główki.

• Aby umieścić element do obróbki między kłami, należy
poluzować spoiwo, obrócić tuleję ok. 20mm na zewnątrz
i zacisnąć ją.

• Przesunąć konik do przedmiotu obrabianego i umieścić
kieł  konika  w  zagłębionym  punkcie  na  środku
przedmiotu obrabianego.

• Wykręcić  tuleję  konika  do  momentu  aż  kieł  konika
będzie  bezpiecznie  spoczywał  w  drewnie.  Dokręcić
spoiwo.

• Obrócić  obrabiany  element,  aby  sprawdzić,  czy
spoczywa bezpiecznie między dwoma kłami i może być
dowolnie obracany.

Wymiana kła konika, Rys. 1.1, 4
• Obrócić tuleję wrzeciona konika całkowicie do tyłu do

momentu aż będzie można usunąć koncówkę.

Uchwyt na narzędzia, Rys. 1.1, 3
• Uchwyt  na  narzędzia  gwarantuje  bezpieczne

stosowanie  narzędzi  tokarskich do drewna oraz  służy
jako oparcie dla dłoni. Wysokość uchwytu na narzędzia
może  być  regulowana  po  poluzowaniu  spoiwa.  Aby
obracać dalej, należy pociągnąć w stronę wskazywaną
przez strzałkę.

• Umieścić uchwyt na narzędzia w odległości 1-3 mm od
obrabianego  przedmiotu.  Oprócz  obracania  ręcznie
przedmiotu, sprawdzić regulację.

• Ustawić  uchwyt  na  narzędzia  3  mm  nad  osią
przedmiotu  obrabianego.   Sprawdzić  regulację
ponownie  poprzez  ręczne  obracanie  przedmiotu
obrabianego.

• Gdy  mimośród  zaciskowy  jest  poluzowany,  konsola
uchwytu może być przesuwana wzdłuż  całej  długości
łoża  oraz  w  kierunku  prostopadłym  do  obrabianego
przedmiotu.  Ponadto,  konsola  uchwytu  może  być
odchylona ok. 45º w obie strony.

• Aby  pracować  z  płaską  powierzchnią,  należy  obrócić
uchwyt na narzędzia o 90º i umieścić na powierzchni
przeznaczonej  do  pracy.  W  zależności  od  narzędzia
tokarskiego do drewna, umieścić uchwyt na narzędzia
do 6 mm pod osią obrabianego przedmiotu.

Wykorzystywanie narzędzi tokarskich do drewna, Rys.
4
Przykłady  wykorzystywania  narzędzi  podczas  pracy  z
najczęstszymi formami.  Maszyna jest  gotowa do użytku
po  podłączeniu.  Należy  przestrzegać  instrukcji  obsługi
„Połączenie elektryczne”.

Eksploatacja

Doskonała i ostra tokarka do drewna jest wymagana w
profesjonalnym toczeniu drewna.
Dobór materiałów
• Drewno  przeznaczone  do  toczenia  musi  być  dobrej

jakości i bez wad, takich jak szczeliny, nieodpowiednia
powierzchnia lub sęki.  Wadliwe drewno ma tendencje
do rodzielania się, przez co staje się zagrożeniem dla
operatora i maszyny.

• Obrabiane przedmioty, które zostały sklejone powinny
być  przetwarzane  wyłącznie  przez  doświadczonych
rzemieślników.  Jako  że  przedmiot  obrabiany  może
eksplodować  w  wyniku  działania  siły  odśrodkowej,
obracanie takiego drewna wymaga ostrożnego klejenia
bez słabych punktów.

Uwaga:  Początkujący  powinni  najpierw  opanować
podstawowe  umiejętności  poprzez  pracę  wyłącznie  z
litym materiałem.

Przygotowanie materiałów
• Aby obracać długie kawałki drewna, materiał musi być

wcześniej pocięty do kwadratowej formy.
• Aby obrócić poprzeczkę, materiał musi być pocięty do

rozmiaru w jego naturalnym stanie.  Spiłować twardą
formę piłą taśmową. Ośmioboczna forma jest zalecana
do materiału w celu redukowania wibracji.

Centrowanie  przedmiotu  obrabianego,  Rys.  05
Centrowanie  przygotowanego  przedmiotu  obrabianego
jest  ważnym  procesem,  który  należy  przeprowadzić
przed położeniem przedmiotu obrabianego do maszyny.
Centrowanie  składa  się  z  pomiaru  środkowego  punktu
przedmiotu  obrabianego  oraz  oznaczenie  go
punktakiem. Należy stworzyć zagłębienie 1,5mm-2mm w
punkcie środkowym. Jeśli przedmiot obrabiany nie został
dokładnie  wycentrowany,  w  wyniku  niesymetryczności
powstaną  silne  wibracje.  Istnieje  możliwość,  że  w
rezultacie przedmiot obrabiany wyciśnie się na zewnątrz.
UWAGA:  Dokładne  centrowanie  przedmiotu
obrabianego wytwarza gładką współosiowość.

Podczas pracy na tokarce
• Praca  z  twardym  przedmiotem obrabianym  powinna

być przeprowadzana w niskich prędkościach.
• Prędkość  może  być  zwiększona  tylko  po  wstępnym

procesie  obracania  (wstępny  proces  obracania  jest
ukończony w momencie,  gdy  powstaną podstawowa
forma  przedmiotu  obrabianego  oraz  równa
współosiowość).

NAJPIERW NALEŻY WYŁĄCZYĆ ORAZ  ODŁĄCZYĆ
OD PRĄDU SILNIK
• Kieł  obrotowy  musi  być  czasami  ponownie

wyregulowany  za  pomocą  pokrętła.  Ten  proces
powinien być wykonywany tylko po wyłączeniu silnika.
Kieł konika powinien twardo spoczywać w drewnie.

• Obróć  przedmiot  obrabiany  ręcznie  w  celu
sprawdzenia, czy spoczywa bezpiecznie w miejscu.

Oznaczenie przedmiotu obrabianego
Czasami  przedmiot  obrabiany  musi  być  wyjęty  przed
ukończeniem.  Korzystne  jest  oznaczenie  najpierw
przedmiotu obrabianego oraz nośnika ołówkiem.
Podczas  umieszczania  przedmiotu  obrabianego  z
powrotem  w  maszynie,  dopasować  oznaczenia  na
przedmiocie obrabianym oraz nośniku.

Literatura specjalistyczna
Specjalistyczne  sklepy  oferują  odpowiednią
specjalistyczną  literaturę  o  obróbce  drewna.  Mogą
okazać  się  bardzo  pomocne  w  pracy  dla  osób
początkujących  oraz  być  źródłem  pomysłów  dla
ekspertów.

Połączenie elektryczne

Zainstalowany silnik elektryczny jest w pełni gotowy do
pracy.



Podłączenie  klienta  do  systemu  zasilającego  oraz
wszelkie możliwie przydatne przedłużacze muszą być
zgodne z lokalnymi przepisami.

Ważna uwaga:
Silnik  wyłącza się  automatycznie  w  razie  wystąpienia
przeciążenia.  Silnik  może być włączony ponownie  po
ochłodzeniu, którego czas trwania jest różny.

Uszkodzone połączeniowe przewody elektryczne
Przy  połączeniowych  przewodach  elektrycznych  często
występują uszkodzenia izolacyjne.
Możliwymi przyczynami są:
• Punkty  zaciskowe,  gdy  przewody  połączeniowe  są

prowadzone przez szczeliny w oknach lub drzwiach.
• Załamania,  które  wynikają  z  nieodpowiedniego

dołączenia  lub  umiejscowienia  przewodu
połączeniowego.

• Rozcięcia  wynikające  z  przyciskania  przewodu
połączeniowego.

• Uszkodzenia izolacji wynikające z silnego wyciągania z
gniazdka w ścianie.

• Pęknięcia spowodowane przez starzenie izolacji.

Takie  wadliwe  przewody  połączeniowe nie  mogą być
używane, ponieważ uszkodzenie izolacji sprawia, że są
one wyjątkowo niebezpieczne.

Sprawdzać elektryczne kable połączeniowe regularnie
pod  kątem  uszkodzeń.  Upewniać  się,  że  kabel  jest
wyłączony podczas sprawdzania.
Elektryczne  kable  połączeniowe  muszą  być  zgodne  z
obowiązującymi przepisami w danym kraju.

Silnik jednofazowy, Rys. 06
• Napięcie  sieciowe  musi  być  zgodne  z  napięciem

podanym na tabliczce znamionowej silnika.
• Przedłużacze  o  długości  do  25  m  muszą  posiadać

przekrój rzędu 1,5 mm2, a powyżej 25 m co najmniej 2,5
mm2.

• Podłączenie  do  sieci  elektrycznej  musi  być
zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym 16 A.

Tylko  wykwalifikowany  elektryk  ma  pozwolenie  na
podłączenie maszyny oraz przeprowadzanie napraw na jej
sprzęcie elektrycznym.

W razie pytań prosimy podać następujące dane:
• Producent silnika
• Rodzaj prądu silnika
• Dane zapisane na tabliczce znamionowej maszyny
• Dane zapisane na tabliczce znamionowej przełącznika.

Jeśli  silnik  ma  być  zwrócony,  musi  on  być  zawsze
wysyłany z całą jednostką napędową oraz przełącznikiem.

polski 13

10 polski



Konserwacja

• Remonty, konserwacje, czyszczenie, eliminacja wszelkich 
usterek mogą być podejmowane tylko po wyłączeniu silnika

• Ekwipunek ochronny oraz zabezpieczający należy zamontować 
ponownie natychmiast po zakończeniu wszelkich prac 
naprawczych lub konserwacyjnych

• Czyścić i lekko naoliwiać gwint wrzeciona uchwytu na 
narzędzia podczas wymiany narzędzi

• Gdy jest to możliwe, należy zdejmować tuleję konika poprzez 
odkręcenie, następnie wyczyścić ją oraz spryskać suchym 
lubrykantem. Nasmarować trzpień gwintowany

• Sprawdzić mimośród zaciskowy konika oraz uchwyt na 
narzędzia i w razie potrzeby skorygować. Ponadto, dokręcić 
nakrętkę pod wspornikiem

• Sprawdzić pasek napędowy i wymienić w razie potrzeby.

Akcesoria

Artykuł  Art. Nr
Przedłużenie do tokarki 4902301701
Dodatkowe narzędzia 5er zestaw 88002716
Dodatkowe narzędzia 6er zestaw 88002717
Uchwyt ze śrubą mocującą  7400 7200
Uchwyt gniazdowy  Ø 30 mm 7400 8600
Uchwyt gniazdowy Ø 40 mm  7400 7300
Uchwyt gniazdowy Ø 60 mm  7400 8700
Płyta nośnika  Ø 80 mm 7400 8800
Trójszczękowy uchwyt  Ø 100 mm 7400 8900
Czteroszczękowy uchwyt  Ø 125 mm 7400 7400
Uchwyt 
wiertarski 

3 – 16 mm stożkowy trzpień MK-2 7400 7700

Inne akcesoria można znaleźć w naszym aktualnym katalogu
na www.scheppach.com . 

Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Pomoc

Silnik nie uruchamia się a) Brak elektryczności

b) 
Uszkodzony przełącznik, kondensator

c) Wadliwy przedłużacz

a) Sprawdzić bezpiecznik
b) Elektryk powinien skontrolować jednostkę

c) Odłączyć przewód, sprawdzić i wymienić jeśli 
to konieczne.

Przedmiot obrabiany 
porusza się podczas pracy

a) Przedmiot obrabiany staje się lużny 
podczas pracy

 
 
b) Przedmiot obrabiany jest nieodpowiednio 

wyśrodkowany
c) Prędkość obrotowa jest zbyt wysoka

a) Postępować zgodnie z instrukcjami w 
instrukcji obsługi

b) Postępować zgodnie z instrukcjami w 
instrukcji obsługi

c) Wybrać mniejszą prędkość obrotową
Podpórka narzędzia  lub 
konik nie mogą zostać 
przymocowane

Ustawianie docisku mimośrodowego Zwróć nakrętkę sześciokątną na spodzie o około ½ 
rotacji przy użyciu klucza nasadowego
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DE SK

Nur für EU-Länder.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
ElektronikAltgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em 
bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og 
gældende national lovgivning skal brugt elværktoj indsamles
separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest 
muligt.

GB SI

Only for EU countries.
Do not dispose of electric tools together with household waste material! 
In observance of European directive 2012/19/EU on wasted electrical 
and electronic equipment and its implementation in accordance with 
national law, electric tools that have reached the end of their life must 
be collected separately and returned to an environmentally compatible 
recycling facility.

Samo za države EU.
Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpani 
električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v 
nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu 
nijihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v 
postopek okolju prijaznega recikliranja.

FR HU

Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux 
déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa 
transposition dans la législation nationale, les appareils électriques 
doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux 
de l’environnement.

Csak EUországok számára.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási 
szemétbe! A használt villamos és elektronikai 
készülékekról szóló 2012/19/EU irányelv és annak a 
nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált 
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyüjteni, és 
környezetbarát módon újra kell hasznositani.

IT HR

Solo per Paesi EU.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparrecchiature 
elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme 
nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte 
separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.

Samo za EUdržave.
Električne alate ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i 
elektroničkim strojevima i usklađivanju s hrvatskim pravom 
istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i 
odvesti u pogon za reciklažu.

NL CZ

Allen voor EU-landen.
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en 
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden 
ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet 

aan de geldende milieu-eisen.

Jen pro státy EU.
Elektrické náradi nevyhazujte do komunálniho odpadu!
Podle evropské smêrnice 2012/19/EU o nakládání s 
použitými elecktrickými a elektronickými zarizeními a 
odpovídajícich ustanoveni právnich predpisú jednotlivých 
zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddêlenê od 
ostatniho odpadu a podrobit ekologicky šetrnému 

recyklování.
ES PL

Sólo para países de la EU
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! 
De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la 
legislación nacional, las herramientas electricas cuya vida útil haya 

llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje 
que cumpla con las exigencias ecológicas.

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.
PT RO

Apenas para países da UE.
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas 
eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais,

as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas 
a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.

Numai pentru ţările din UE.
Nu aruncaţi echipamentele electrice la fel ca reziduurile 
menajere! Conform Directivei Europene 2012/19/EU 
privitoare la echipamente electrice şi electronice scoase 

din uz şi în conformitate cu legile naţionale, echipamentele electrice care 
au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie să fie colectate separat şi 
trebuie să fie predate unei unităţi de reciclare.

SE EE



Gåller endast EU-länder.
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk 
utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta 
eletriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Kehtib vaid EL maade suhtes.
Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmetega!
Vastavalt EÜ direktiivile 2012/19/EU elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete osas ja kooskõlas igas riigis
kehtivate seadustega, kehtib kohustus koguda kasutatud 
elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need 
keskkonnasõbralikku taasringlusesse.

FI LV

Koskee vain EU-maita.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!

Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/
EU ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut 
on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Tikai attiecībā uz ES valstīm.
Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves 
atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar
nacionālo likumdošanu, elektriskas ierīces, kas 
nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc dalīti un jāatgriež videi 

draudzīgās pārstrādes vietās.
NO LT

Kun for EU-land.
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og 
elektroniske produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må 
elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres
til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Tik ES šalims.
Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis!

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EU dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal 
nacionalinius įstatymus elektros įrankius, kurių tinkamumo 
naudoti laikas pasibaigė, reikia surinkti atskirai ir perduoti 
aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.

DK IS

Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af 
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal 
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner 
miljøet mest muligt.

Aðeins fyrir lönd ESB:
Ekki henda rafmagnstækjum með heimilisúrgangi!
Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2012/19/EU um fargaðan rafbúnað og 
rafrænan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða 
rafmagnstæki sem úr sér gengin.

Garantie D

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur 

insoweit Gewähr, wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewähr- als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen 

der neuen Teile trägt der Käufer. leistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind 

ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyerís rights of claim due to such 
defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period 
from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty 
material or defects of fabrica-

tion within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to 
warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The 
cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded. 

Garant ie FR

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi líacheteur perd tout 
droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées 
correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce
de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons díerreur de matériau ou de fabrication. Toutes pièces que
nous ne fabriquons pas nousmêmes ne 

sont garanties que si nous possédons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en 
place des nouvelles pièces sont à la charge de líacheteur. Tous droits à rédhibition et toutes prétentions à diminutions ainsi que 
tous autres droits à líindemnité sont exclus. 

Garanzia I

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dellíacquirente inerenti a vizi
del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di 
garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo 
presenti dei vizi di 

materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura 
nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei 
componenti nuovi sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di 
risarcimento danni. 

Garant ía ES

Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el 
comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta 
durante el plazo de garantía legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este 
plazo se torne inútil a causa 

de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el 
punto que nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el
comprador. Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y 
perjuicios. 

Garant ia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de matérial ou de fabricação. 
Peças avariadas são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de 
peças genuinas. Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo 
indevido ou pela desatenção 

as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservançia das normas relativas á electricidade. Além disso, a 
garantia só poderá ser reinvidicada para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros.  O cartão de garantia só 
vale em conexão com a fatura. 

Garant ie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke 
aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke 
garantietermijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk 
onderdeel van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of 
productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt 

echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij 
enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen 
vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige 
schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samtlige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer 

kostnadene ved montering at våre maskiner ved riktig behandling under den rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt av nye deler. Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede. 

hver maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjonsfeil. For deler som vi ikke produserer 

Garanti SE

Uppenbara brister ska anmälas inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall förlorar köparen samtliga anspråk på grund av dessa brister. själva tillverkar, lämnar vi endast garanti i så måtto, som vi själva får garanti av våra underleverantörer. Kostnaderna för 

monteringen av de Vi lämnar garanti för våra maskiner vid riktig hantering för den lagenliga garantitiden från övertagandet på det sättet, att vi kostnadsfritt nya delarna bär köparen. Förändrings och värdeminskningsanspråk och övriga skadeståndsanspråk är 

uteslutna. ersätter varje maskindel, som inom denna tid blir obrukbar bevisligen som följd av material eller tillverkningsfel. För delar, som vi inte 

Garanti DK

Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan täcker ej, transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan 

garantikrav endast omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Takuu FIN

Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. tä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun 

meille. Uusien osien puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille koneillemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdam- asennuskustannukset maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut 

vahingonkorvausvaatimukset eivät tule kysymykseen. me korvauksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käyttökelvottomaksi raaka-aine- tai valmistusvirhees-

Záruka SK

Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dni po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí všetky nároky týkajúce sa takejto vady. nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší nárok na záručné plněnie k subdodávateľovi. Za 

trovy týkajúce sa Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne vymeníme každú časť inštalácie novej súčiastky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, na zľavu a iné nároky na 

nahradenie škody sú vylúčené. aparátu, ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či výrobnej vady. Na časti ktoré sami 
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Garancija SLO

Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do garancije zaradi ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih 

podjetij. Stroški za takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega roka garancije od predaje in vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanjšanje ter ostale zahteve za 

nadomestilo škode so izključene. sicer na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da je zaradi slabega materiala 

Záruka CZ

Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto vad. které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči 

subdodavateli . Náklady na Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné nároky na 

odškodnění jsou vyloučené. vyměníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly, 

Garantii EST

Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud 

kannab ostja. Muutmis- vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame ja amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded välistatakse. tasuta välja kõik 

masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida 

Гарантия (RUS)

Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В ином случае все претензии покупателя в применяемых материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы не изготавливаем сами, мы 

предоставляем гаранпо таким дефектам не принимаются. Мы предоставляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. тии в той мере, насколько нас касаются рекламационные претензии к 

изготовителям. Расходы по замене деталей несет покупатель. 

Гарантия действует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока. В течение этого времени мы Претензии на расторжение договора куплипродажи, штрафы и прочие требования о возмещении ущерба 

исключаются. гарантируем бесплатную замену любой части машины, если они стали непригодны к использованию в результате доказуемых ошибок 

Gwarancja (POL)

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych 

dostawców. Koszty wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz

redukcje ceny zakupu maszyny w materiału z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna będzie obsługiwana zgodnie ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garantija (LAT)

Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja tiesības pieprasīt atlīdzību par 
šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. 
Mēs apņemamies bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai 
ražošanas defektu dēļ šajā laika periodā. 

Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem 
piegādātājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas 
samazināšana, kā arī jebkuras citas prasības par bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas. 

Garantij a (LIT)

Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento. Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti
pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio 
laikotarpio metu, jei yra laikomasi gamintojovartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis,
sugedusias dėl blogos medžiagos 

ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo kaštai 
yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių 
nebus patenkinamos.

Garancija HR
Vidljive štete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primitka robe  U suprotnom slučaju  kupac gubi pravo na reklamaciju.  Mi jamčimo za proizveli  jamčimo samo ukoliko imamo pravo na reklamaciju prema dobavljačima  Troškove za ugradnju novih dijelova 

snosi kupac Molbe za naše strojeve u slučaju ispravnog postupanja  tijekom perioda zakonskog jamstva tako što zamijenjujemo besplatno bilo koji dio stroja  koji smanjenjem cijene  kao i sve druge reklamacije zbog šteta su isključene.

dokazano postane neupotrebljiv uslijed neispravnog materijala ili grešaka u proizvodnji u tom vremenskom periodu  Za dijelove koje mi nismo 
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