
 

 

SMAROWANIE I OLIWIENIE 

DANE TECHNICZNE 

 KR-A 5” KR-A 6”   

Średnica noża: 127 mm 153 mm 
Kształt noża: okrągły 
Wysokość warstwy ciętej: 70 mm 80 mm 
Waga urządzenia: 8 kg 
Moc: 200 W 
Zasilanie:  220 V  

 

 
Instrukcja obsługi  

krajarek tarczowych 
KM serii: 

KR-A 
    

Co 40-50 godzin pracy Co 100 godzin pracy Co 300 godzin pracy

Wpuścić kilka kropel 
oleju na śruby aparatu 
ostrzącego B.

Przesmarować maszynę 
poprzez dokręcenie do 
dołu kapturka 
smarowniczki A.

Zdjąć kapturek A i 
uzupełnić w nim ilość 
smaru do pełna.



UWAGA: Niestosowanie się do poniższych zasad obsługi może 
spowodować utratę gwarancji! 

Zasady bezpiecznej obsługi: 

- należy upewnić się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania w przypadku 
konieczności wykonywania czynności manualnych przy urządzeniu, takich jak 
czyszczenie maszyny, regulacja, wymiana ostrzy, ostrzałek itp., 

- nigdy nie wkładać rąk w obszar pracy ostrza tnącego, 
- ostrzenie należy przeprowadzać z dużą uwagą i ostrożnością, używając tylko 

ostrzałki zamontowanej w urządzeniu, 
- wszelkie czynności serwisowe takie jak naprawy urządzenia, wymiana części 

zamiennych poza eksploatacyjnymi itp. powinny być wykonywane tylko przez 
autoryzowany punkt serwisowy. W celu uzyskania informacji o najbliższym 
punkcie serwisowym należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem 
urządzenia, 

- jakiekolwiek naprawy mogą być dokonywane jedynie przy użyciu oryginalnych 
części nabywanych u producenta lub za pośrednictwem lokalnego dystrybutora, 

- podczas obsługi urządzenia należy bezwzględnie stosować się do ogólnych 
zasad BHP odnośnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym (220V) oraz 
urządzeń mechanicznych z elementami ruchomymi i wirującymi. 

ROZPOCZĘCIE PRACY 

1. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania 220V, zwracając uwagę na prawidłowy 
stan przewodów i uziemienia. 

2. Podnieść osłonę ostrza E do wysokości ciętego materiału tak, aby przestrzeń 
między osłoną a materiałem była jak najmniejsza. 

3. Włączyć urządzenie przyciskiem F - przy uruchamianiu krajarki ostrze nie może 
stykać się z krawędzią ciętego materiału. 

OSTRZENIE 

1. Ostrzyć należy przy włączonym urządzeniu odsuniętym od ciętego materiału. 
2. Wcisnąć przycisk ostrzałki B na 2-3 sekundy, powtarzając tę operację kilka razy 

aż do osiągnięcia właściwego stopnia naostrzenia noża.  

USTAWIENIE MECHANIZMU OSTRZĄCEGO 

Podczas ostrzenia ostrzałka ulega zużyciu. W celu poprawnego ustawienia 
mechanizmu ostrzącego względem ostrza należy poluzować nakrętkę na ramieniu 

ostrzałki J, co umożliwi precyzyjne ustawienie ostrzałki względem tarczy tnącej. Po 
zakończeniu operacji ustawiania należy dokręcić nakrętkę mocującą. 

WYMIANA OSTRZAŁKI 

1. Ostrzałkę odkręca się ręcznie (gwint prawy) przy zdjętej tarczy tnącej, blokując 
oś wsunięciem w otwór osi pręta ∅3. 

2. W miejsce zużytej ostrzałki wkręcamy nową do wyczuwalnego mocnego oporu. 

WYMIANA OSTRZA 

1. Podnieść do góry osłonę ostrza E. 
2. Pociągnąć sprężynę oliwiarki ostrza D i obrócić ją zgodnie z kierunkiem strzałki. 
3. Zdjąć tylną osłonę ostrza poprzez poluzowanie nakrętki mocującej H. 
4. Odkręcić nakrętkę mocowania noża C przy użyciu klucza będącego na 

wyposażeniu. Aby zapobiec jednoczesnemu obracaniu się ostrza należy 
zablokować jego ruch poprzez włożenie pręta w otwory L w ostrzu. 

5. Zdjąć ostrze i założyć nowe zwracając uwagę, aby napisy na ostrzu były po 
zewnętrznej (widocznej) stronie tarczy. 

6. Sprawdzić i ewentualnie ustawić poprawne położenie ostrzałki K po 
każdorazowej wymianie ostrza. 

WYMIANA SZCZOTEK WĘGLOWYCH SILNIKA  

1. Zbyt duże zużycie szczotek węglowych spowoduje poważne problemy z pracą 
silnika. Szczotki muszą być wymienione przy maksymalnym zużyciu do 6 mm. 

2. W celu wymiany szczotek należy odkręcić kapturek G (gwint prawy). 
3. Zawsze wymieniać obie szczotki jednocześnie. 
4. Wymieniając szczotki należy uważać, aby nie dotykać powierzchni węglowych. 

UWAGA: 
a. dla większego bezpieczeństwa należy opuszczać osłonę ostrza E w jej najniższą 

pozycję zawsze gdy maszyna nie jest używana. Podczas cięcia należy 
utrzymywać osłonę E w pozycji możliwie najbliższej materiału. 

b. Urządzenie powinno być podłączone przewodem z zerowaniem (uziemione). 

UWAGI EKSPLOATACYJNE 

- mechanizm ostrzący powinien być dokładnie czyszczony co najmniej raz  
w tygodniu, 

- ostrze należy czyścić pędzlem przed uruchomieniem ostrzałki, 
- w przypadku powstania oporów na rolkach w podstawie maszyny należy 

dokładnie oczyścić rolki z wszelkich zanieczyszczeń, pyłu, skrawków materiału, 
tak aby rolki obracały się płynnie. Jeśli pomimo to rolki obracają się z oporem, 
należy je wymontować i przeczyścić.
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