Trak taśmowy BSW 66 / BSW 66GL
Z silnikiem benzynowym / elektrycznym
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!
Zapoznaj się z całym tekstem instrukcji obsługi przed przystąpieniem do uruchomienia maszyny. Instrukcja
obsługi pozwala na właściwe użytkowanie traka oraz na zachowanie bezpieczeostwa. Zachowaj ją, aby
informacje były zawsze dostępne. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzid do poważnych obrażeo lub
okazad się śmiertelne dla operatora lub innych osób.
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1. WPROWADZENIE
Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i opisy niezbędne do bezpiecznego użytkowania traka
taśmowego. Dla Paostwa własnego bezpieczeostwa przed odniesieniem obrażeo, zaleca się dokładnie
zapoznad z wskazówkami bezpieczeostwa zawartymi w tej instrukcji oraz przestrzegania ich. Trak BSW 66
Lumag Germany zaprojektowany został tak, aby zapewnid bezpieczną i niezawodną pracę, pod warunkiem że
ich obsługa jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w poniższej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem
użytkowania maszyny, dokładnie zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. Nieprzeczytanie instrukcji obsługi
może byd przyczyną poważnych obrażeo ciała lub uszkodzenia sprzętu. Instrukcja powinna byd traktowana jako
integralna częśd maszyny i powinna byd zawsze dostępna.
W przypadku pytao technicznych i części zamiennych, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono
urządzenie.
Nie przejmujemy odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku:
 nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
 nieprawidłowego postępowania,
 naprawy przez nieautoryzowany serwis,
 instalacji i wymianie nieoryginalnych części,
 nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeostwa.

2. BUDOWA

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Prowadnice piły
Korba do regulacji głębokości cięcia
Regulacja ostrza
Przepustnica
Wspornik, ogranicznik
Napinacz
Łoże, powierzchnia nośna
Wyłącznik bezpieczeostwa
Osłona taśmy tnącej

J. Uchwyt do napinania brzeszczotu
K. Zbiornik płynu chłodzącego brzeszczot
L. Wtyczka 400V
M. Punkt zaczepu do przewozu
N. Koniec szyn
O. Noga
P. Silnik elektryczny / benzynowy
Q. Panel sterowniczy
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3. BEZPIECZEŃSTWO
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenie! Ten symbol oznacza, że trzeba zachowad szczególną ostrożnośd. Symbol występuje przy
informacjach o szczególnym ryzyku.
UWAGA. Zwród szczególną uwagę, gdy pojawia się w tekście ten symbol. Oznacza ostrzeżenie lub
upomnienie.
Proszę przed rozruchem przeczytad instrukcję obsługi i przestrzegad zasad bezpieczeostwa.
Ostrzeżenie! Narzędzia tnące: Nieostrożne korzystanie z urządzenia może spowodowad potencjalnie
obrażenia lub śmierd. Piły taśmowe są bardzo ostre i niebezpieczne.
Zawsze nosid rękawice ochronne podczas pracy z trakiem taśmowym. Ryzyko narażenia rąk na
skaleczenie podczas obsługi piły taśmowe. Piła taśmowa oraz części silnika mogą byd gorące po
piłowaniu.
Zawsze używaj zatwierdzonych ochronników słuchu podczas pracy z urządzeniem. Nawet krótkie
narażenie na duży hałas może spowodowad uszkodzenie słuchu. Zawsze używaj przylegające okulary
ochronne podczas pracy z maszyną. W pewnych okolicznościach stosowanie maski ochronnej może
również okazad się niezbędne.
Zawsze należy nosid obuwie ochronne z wstawkami stalowymi z przeciwpoślizgową podeszwą.
Zawsze nosid spodnie ochronne pełnej długości podczas pracy z urządzeniem. Nigdy nie nosid luźnego
ubrania, szaliki, naszyjniki, itp. które mogą utknąd w urządzeniu podczas pracy. Związad długie włosy
przed rozpoczęciem pracy.
Zawsze noś okulary ochronne certyfikowane podczas pracy z maszyną.

Zawsze nosid maski ochronne twarzy certyfikowane podczas pracy z maszyną.
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Ostrzeżenie! Zawsze, gdy jest używane urządzenie, należy zawsze stosowad zatwierdzone środki
ochrony osobistej.
Osobiste wyposażenie ochronne nie eliminuje ryzyka urazu, ale może zmniejszyd skutki obrażeo w razie
wypadku.
Osoby poniżej 18 lat nie mogą korzystad z traka taśmowego.
Nie wolno korzystad z urządzenia lub obsługiwad piły taśmowej, jeśli jesteś zmęczony, po spożyciu
alkohol lub przyjmujesz leki, które mogą wpływad na wzrok, ocenę lub kontrolę nad swoim ciałem.
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj urządzenia z silnikiem spalinowym w zamkniętym lub słabo
wentylowanym pomieszczeniu. Może to spowodowad śmierd przez uduszenie lub zatrucia tlenkiem
węgla.
Jeśli nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego oświetlenia roboczego, należy użyd piły tylko w
pełnym świetle dnia.
Utrzymuj miejsce pracy w czystości, z dala od zwierząt, dzieci i wszystkiego, co może rozpraszad
operatora.
Trak taśmowy powinien stad na mocno ubitej stabilnej poziomej ziemi. Proszę ustawid stopy maszyny
na płytach cementowych lub drewnianych klockach (15 x 15 cm).
Należy mied łatwo dostępną w miejscu pracy gaśnicę typu ABC (min 3 kg).
Podjąd środki ostrożności mające ochronid przed wdychaniem szkodliwych pyłów (mied na sobie maskę
przeciwpyłową).
Zawszę powinna byd dostępna apteczka pierwszej pomocy w miejscu pracy.
Urządzenie musi byd podłączone do sieci uziemionej z bezpiecznikami.
Urządzenie może byd używane tylko na zewnątrz.

Praca z trakiem taśmowym
Ostrzeżenie! Narzędzie tnące: zawsze stad z tyłu wózka piły i trzymad obie ręce na uchwycie podczas
pracy urządzenia. Nigdy nie stad przed wózkiem piły taśmowej. Nigdy nie należy ciągnąd wózka piły.
Ostrzeżenie! Nigdy nie czyścid brzeszczot lub koło pasma piły taśmowej z użyciem zmiotki lub
skrobaczki podczas ruchu piły taśmowej. Niewłaściwe użytkowanie piły taśmowe może prowadzid do
zagrażających życiu obrażeo. Brzeszczoty są bardzo ostre!
Ostrzeżenie! Używad odpowiedniego sprzętu do transportu
Ostrzeżenie! Nigdy nie używad urządzenia, gdy wszystkie osłony i inne urządzenia zabezpieczające
niezbędne do obróbki są w niepewnym stanie i nie działają prawidłowo. Przed każdym cięciem
sprawdzid działanie wyłącznika awaryjnego. W razie potrzeby wymienid.
Ostrzeżenie! Ryzyko uwięzienia i obrażeo: Nawet niewielki nacisk na mechanizmu głowicy tnącej może
spowodowad spadek mechanizmu piły w sposób niekontrolowany spowodowad obracanie się wału
korbowego, które mogą prowadzid do obrażeo.
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Ostrzeżenie! Sprzęgło jest bardzo wrażliwe. Wystarczy niewielki nacisk na kontroler, gdy silnik jest
uruchomiony można spowodowad posuw piły taśmowej.
Ostrzeżenie! Nigdy nie dokonywad modyfikacji tego urządzenia, które powodują, że nie jest już zgodne
z oryginalną wersją, i nie używaj go, jeśli okaże się, że został zmodyfikowany przez innych. Nigdy nie
używaj akcesoriów z wyjątkiem tych, które są zalecane w tej instrukcji obsługi.
Ostrożnie! W razie złamania ostrza fragmenty ostrza mogą poruszad się z dużą prędkością przez
wyrzutnik wiórów. Upewnij się że nie ma nikogo po stronie wyrzutu wiórów podczas pracy. Ryzyko
uszkodzenia piły jest zwiększone przez nieprawidłowe zamontowanie lub utrzymanie.
Ostrożnie! W przypadku przerywaną taśmy lub pasa, jeżeli występują, koła mogą nadal działad i trzeba
czekad do całkowitego zatrzymania maszyny, przed otwarciem osłony.
Ostrożnie! Nie należy przecinad drewna z ciałami obcymi takimi jak gwoździe i inne metalowe
elementy.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w następujących warunkach otoczenia:
Wilgotnośd
max 90%
Temperatura min 5 ° C / max 40 ° C
Wysokośd nad poziomem morza do 1000 m
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz że
utrzymanie jest zgodne z instrukcją.
Nie należy pracowad samodzielnie. Zawsze upewnij się, że jest inny dorosły w odległości słuchu w
przypadku trzeba wezwad pomoc.
Nigdy nie stawaj pomiędzy palami drewna a trakiem taśmowym. Zawsze stad z boku stosu drewna
podczas obsługi maszyny. Nigdy nie stad tam, gdzie istnieje ryzyko przywalenia przed kłody.
Ostrzeżenie! Ustawid regulowaną osłonę tarczy piły tak blisko do obrabianego przedmiotu, jak to
możliwe.
Dokonuj regulacji z szczególną ostrożnością i regularnie konserwuj brzeszczot i system kół oraz systemu
smarowania z brudu i pozostałości.
Strefa zagrożenia
Minimalny odstęp bezpieczeostwa wokół maszyny pokazany jest na rysunku poniżej.
Należy
zauważyd,
że
odległośd
bezpieczeostwa po lewej stronie piły wynosi
15 m, ponieważ istnieje ryzyko, że
fragmenty brzeszczotu zostaną wyrzucane przez
wyrzut wiórów. Na wszystkich innych stronach
bezpiecznej odległości 5 m.

Ostrzeżenie! Trzymaj ręce, ramiona, nogi i inne części ciała z dala od ostrza, kabli i innych części
ruchomych. Pamiętaj, że gdy wózek piły jest przesuwany, pozycja piły taśmowej i kabli zmienia się
również.
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Ostrzeżenie! Zagrożenie uderzeniem wózkiem piły.
Ostrzeżenie! Ryzyko potknięcia się o szyny i poprzeczki. Nigdy nie przechodź przez zespół jezdny
maszyny.
Ostrzeżenie! Przewód elektryczny zawsze układaj tak aby nie było ryzyka uszkodzenia go oraz
potknięcia się
Ostrzeżenie! Nigdy nie uruchamiad silnika spalinowego w pomieszczeniach zamkniętych. Dbad o dobrą
wentylację. Spaliny zawierają szkodliwych substancji, które są potencjalnie śmiertelne.
Ostrzeżenie! Ryzyko uwięzienia między maszyną a kłodami podczas ładowania.
Nigdy nie stawaj na szynie lub poprzeczkach łoża.

Przed każdym użyciem:
Upewnij się, że:
 Operator posiada odpowiednie środki ochrony osobistej
 Konserwacja maszyny została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami
 Trak taśmowy stoi stabilnie i nieruchomo
 Maszyna została złożona prawidłowo i że szyna jest podparta na całej długości
 Koła anty-wywrotowe wózka maszyny są zamontowane
 Wszystkie elementy traka są bezpieczne i w pełni funkcjonalne
 Wszystkie osłony i elementy zabezpieczające są zamontowane i spełniają swoją funkcję
 Piła taśmowa jest prawidłowo zainstalowana i działa swobodnie w dobrym kierunku
Przed każdym cięciem:
Upewnij się, że:
 Żadne inne osoby lub zwierzęta nie znajdują się w strefie zagrożenia
 Miejsce pracy jest wolne od przeszkód, mogących utrudniad posuw maszyny lub potknięcie
 Ostrze piły nie ma przeszkód w zakresie swojego działania
 Obrabiany przedmiot jest prawidłowo zamocowany
 Regulowana osłona tarczy jest prawidłowo ustawiona na maksymalnej szerokości przedmiotu
obrabianego
Podczas korzystania z BSW-66GL
Ostrzeżenie! Niebezpieczeostwo poparzenia. Silnika i jego tłumik się bardzo gorąco, zarówno podczas
pracy, a przez pewien czas po wyłączeniu. Odnosi się to również wtedy, gdy silnik pracuje na biegu
jałowym.
Ostrzeżenie! Zagrożenie pożarowe. Benzyna i jej opary są łatwopalne.
Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru. Silnik musi byd wyłączony i odstawiony na 10 minut przed ponownym
uzupełnieniem paliwa.
Należy zawsze wyłączyd silnik po opuszczeniu stanowiska operatora, nawet jeśli tylko na krótki czas,
aby odłożyd tarcicę lub wykonad konserwację.
Kiedy urządzenie nie jest używane, na przykład na koocu zmiany, należy poluzowad naprężenie
brzeszczotu.
Ostrzeżenie! Zwarcie. Wykonywad regularne kontrole w celu zapewnienia, że kable akumulatora nie są
uszkodzone. Upewnij się, że żadne elementy metalowe nie stykają się z zaciskami akumulatora.
Długotrwałe przechowywanie
W okresie w którym urządzenie nie będzie użytkowane należy wymontowad zespół brzeszczotu. Brzeszczot
należy przechowywad w bezpiecznym, suchym miejscu. Trak taśmowy musi byd przechowywany w miejscu nie
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dostępnym dla dzieci i innych osób. Przed następnym wykorzystaniem maszyny brzeszczot musi byd
sprawdzony pod względem uszkodzenia zębów i pęknięd.
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy:
 Opróżnid zbiornik paliwa i zbiornik płynu chłodzącego
 wyjąd ostrze piły z maszyny
 zamknąd zawór paliwa
 unieruchomid wózek piły
 przechowywad w miejscu niedostępnym dla dzieci, najlepiej zamkniętym
 przechowywad w temperaturze od 25 do 55 ° C
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do serwisowania lub konserwacji urządzenia wyjąd świecę zapłonową lub
odłączyd kabel elektryczny silnika.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeostwo poparzenia. Silnika i jego tłumik się bardzo gorący zarówno podczas pracy i po
wyłączeniu. Pozostawid silnik i tłumik do ostygnięcia przed wykonaniem serwisu lub konserwacji urządzenia.
Ostrzeżenie! Nigdy nie wolno demontowad osłony stałej. Może ona byd demontowana jedynie przez
producenta bądź przy konserwacji.

4. TRANSPORT
Ostrzeżenie! Ryzyko uwięzienia. Utrzymywad osoby postronne i zwierzęta poza strefą zagrożenia 5 m wokół
maszyny podczas podnoszenia maszyny.
Wózek piły oraz rama z szynami nie może byd transportowana razem, należy zdemontowad wózek i
transportowad osobno.
Podnoszenia wózka piły: Podnieśd wózek piły za pomocą punktów podnoszenia na samym szczycie.
Waga – patrz dane techniczne.
Ramę z szynami transportowad za pomocą wózka widłowego. Aby podnieśd ramę od spodu należy
zabezpieczyd ją przed uszkodzeniem np. za pomocą drewnianych desek, palety umieszczonej na widłach.
Upewnij się że ładunek jest dobrze wyważony i zabezpieczony.

5. DANE TECHNICZNE
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Model

BSW-66

BSW-66GL

1. Max. Szerokość pnia

660 mm

660 mm

2. Max. Szerokość łoża

580mm

580mm

3. Max. wysokość ostrza

500mm

500mm

4. Min. wysokość ostrza

35 mm

35 mm

5. Max. głębokość cięcia

180mm

180mm

6. Długość cięcia (standard)

5m

5m

7. Przedłużenie ramy piły (opcjonalnie)

2m

2m

8. Max. długość cięcia

Nieograniczona (max1000m)

Nieograniczona (max 1000m)

9. Min. długość cięcia

1m

1m

10. Silnik / moc

5.5kW,S1

302cc

11. Regulacja wysokości

Manual

Manual

12. Regulacja szerokości

Manual

Manual

13. Posów

Manual

Manual

14. Średnica koła zamachowego

480mm

480mm

15. Szerokość koła zamachowego

25mm

25mm

16. Brzeszczot ( mm )

3660x34x1.07

3660x34x1.07

17. Szczelina cięcia

1.4 - 2.2 mm

1.4 - 2.2 mm

18. Prędkość taśmy

15 m/s

15 m/s

19. Szerokość

2146mm

2146mm

20. Wysokość

1760mm

1760mm

21. Długość

6750mm

6750mm

22. Waga

385kg

362kg

23. Waga opcjonalnego przedłużenia

54kg

54kg

24. Opakowanie

220x64x80

220x64x80

25. Wysokość łoża

165mm

165mm

6. MONTAŻ
1. Kontrola
Wszystkie części należy wyjąd z opakowania transportowego i położyd je. Sprawdzid czy nie ma uszkodzonych
lub brakujących części.
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2. Szyny
Proszę zmontowad system szynowy lekko skręcid dostarczonymi śrubami i nakrętkami. Ważne jest aby na tym
etapie nie dokręcad śrub. Dokręcad należy po montażu wózka piły. Zaleca się ustawienie torów na twardej i
równej powierzchni co najmniej 10 cm nad ziemią. Aby było można łatwo usuwad trociny z dna torów oraz
regulowad ogranicznik.

Zamocowad poprzeczkę toru dołączonymi śrubami i nakrętkami. Płytkę łączącą zastosowad w miejscu
połączenia „szwu” (czerwona strzałka na rysunku powyżej) w celu złączenia ze sobą obu sekcji, nie dokręcad za
mocno ( dokręcid palcami). Śruby należy dokręcid w momencie gdy wózek piły porusza się swobodnie po
szynach i jest ustawiony na właściwej szerokości.

Zamontowad ograniczniki szyn zatrzymujące wózek na początku i koocu torów (w sumie 4 sztuki) i dokręcid.
3. Napinacz, docisk.
Napinacz montowad tak jak na obrazku poniżej, użyd wodoodpornego smaru na gwintowany uchwyt i uchwyt
„T”. Połączyd z szynami za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek i dokręcid.
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Zamontowad do ramy jak pokazano powyżej na 4 śruby i nakrętki dostarczone w zestawie. Należy pamiętad że
istnieją różne miejsca wzdłuż toru, gdzie ten element można zamontowad w zależności od ilości
wykorzystanych odcinków szyn. Należy wybrad pozycję docisku, która zagwarantuje dobre podparcie kłody.

Zamontowad podporę poprzeczną tak jak na rysunku powyżej i zabezpieczyd śrubą z uchwytem „T”. Gwint
uchwytu należy nasmarowad wodoodpornym smarem. Trak taśmowy posiada dwa zestawy podpór, dłuższy
jest przeznaczony dla większych kłód, krótszy dla małych kłód i kantówek.
4. Zestaw wózka

Rozłożyd części wózka piły jak na rysunku powyżej.

Zamontowad okrągły wspornik do zespołu kołowego za pomocą dwóch śrub, nakrętek z tylną płytą zespołu
12

kołowego. Powtórzyd ten krok dla montażu pionowego wspornika (profil prostokątny), rysunek poprzednia
strona po prawej.

Umieścid plandekę/koc na palecie na której dostarczony był trak. Koc zapobiega porysowaniu pokrywy osłony
tarczy. Wyciągnąd przy pomocy dwóch osób układ mechaniczny traka i umieścid do góry nogami na
plandece/kocu, jak wyżej. Uwaga układ mechaniczny jest bardzo ciężki, należy zachowad ostrożnośd przy
przenoszeniu, aby uniknąd obrażeo ciała lub uszkodzenia maszyny.

Wcześnie złożony element z rurą okrągłą i profilem prostokątnym włożyd w odpowiednie miejsce na głowicy
tnącej, jak pokazano na powyższym rysunku.

Zamontowad tylną kwadratową ramę w dolnej części głowicy tnącej włożyd ramę do oporu aż do śrub koła
pasowego. Dokręcid (mocno) cztery śruby 16 mm (widoczne na prawym obrazie), w celu przytwierdzenia.
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Postawid wózek traka na koła tak jak pokazano na powyższym obrazku, operację należy przeprowadzad w dwie
osoby. Również w dwie osoby podnieśd element i umieścid na układzie torów, tak aby rowki rolek spoczywały
na szynach. Rama z profilem kwadratowym musi byd po tej samej stronie co wspornik kłody na łożu.

Wsuo górną podporę na okrągłą rurę ramy i zamontuj rolkę bloczka na śruby.

Wewnątrz rury należy zainstalowad nakrętkę do mocowania rolki bloczka. Trzymając za nakrętkę dokręd
śrubę.

Montaż od strony profilu, włożyd śruby w tylnej ściance, jak pokazano na lewym obrazie. Dopasuj otwory z
profilu z podporą, dokręcid przy użyciu klucza 18 mm.
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Umieśd na wsporniku skalę pomiarową jak pokazano wyżej, i zamocuj ją za pomocą śrub i nakrętek. Ważne aby
dokręcad śruby naprzemiennie w celu równomiernego przylegania zarówno na górze jak i na dole. Dokręcid
kluczem nasadowym 13 mm.

Zamontowad profil kwadratowy wskaźnika traka za pomocą dwóch śrub i dokręcid przy użyciu klucza
nasadowego 10 mm.

Wsuo wskaźnik skali na profil i dokręd.

Zainstalowad linki do bloczków, jak pokazano powyżej.
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Przymocowad śruby linki do wsporników na czele modułu piły, jak pokazano powyżej. Najlepiej jest opuścid
moduł tnący na dół. Należy ustawid dwie śruby linki tak aby moduł tnący był w pozycji poziomej do podpór
poprzecznych toru. W późniejszej części więcej szczegółów dotyczących tej konstrukcji.

Przy pomocy taśmy mierniczej zmierzyd odległośd między prawym i lewym kraocem piły (brzeszczotu)
a wspornikiem poziomym wózka piły. Odległośd powinna byd równa po obu stronach. Jeśli tak nie jest, należy
wyregulowad śrubami linek (pokazane na początku strony) w górę lub w dół, aby wyrównad mierzone
wcześniej odległości.

Zamontowad uchwyt typu „H” w pionowe profile wózka piły. Włożyd uchwyt typu „L” w prawy profil .
Dostosowad wysokośd uchwytów i zablokowad go śrubami „T”. Proszę zwrócid uwagę na zdjęcie powyżej.
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Zamontuj blokadę linki hamującej koła do uchwytu, linkę przymocowad na 3 opaski kablowe.
Upewnij się, że silnik może pracowad na najwyższych obrotach, gdy dźwignia przepustnicy jest popychany w
dół. Upewnij się, że koła mogą obracad się płynnie.

Umieścid pojemnik płynu chłodzącego w uchwycie. Wężyk płynu chłodzącego przeciągnąd przez otwór w dolej
części modułu tnącego, jak pokazano wyżej. Za pomocą klucza 16 mm zamocuj miedziany przewód, nie ściskaj
zbyt mocno można zmiażdżyd rurkę miedzianą.

Skorzystaj z kranu w zbiorniku, aby wyregulowad przepływ cieczy, obracając śrubę w lewo lub prawo.

Zamocuj cztery szczotki czyszczące kółka do ramy tak, że szczotka
stalowa sięga do dna rowka kół. Użyd klucza 13 mm.
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Gwint uchwytu „T” napinający ostrze posmaruj wodoodpornym smarem, przed użyciem. Za pomocą klucza
dynamometrycznego dokręcid uchwyt „T” do 25 Nm, w celu osiągnięcia koniecznego napięcia ostrza. Zwród
uwagę na ilustracje wyżej.
UWAGA! Bardzo ważne , aby poluzowad napięcie brzeszczotu obracając uchwyt „T” w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy trak nie jest używany. Nie zastosowanie do tego,
spowoduje odkształcenie paska klinowego i w efekcie silne wibracje piły przy następnym użyciu.

UWAGA! Sprawdź naprężenie taśmy tnącej przez użyciem.

Użyj wodoodporny smar na wszystkie gwinty z uchwytem „T”.

Przesuo głowicę tnącą na szynie do przodu i do tyłu w celu sprawdzenia, że szerokośd toru jest dobrze
wyregulowana i głowica może się poruszad swobodnie. Należy wyregulowad szerokośd toru wzdłuż całego
systemu torowego, po ustaleniu szerokości należy wszystkie śruby dokręcid, jak na obrazie powyżej po prawej
stronie, śruby 16 mm.
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7. SILNIK

Zapoznaj się z instrukcją obsługi silnika benzynowego przed użyciem piły taśmowej.
Należy pamiętad, że silnik nie zawiera w zakresie dostawy benzyny i oleju silnikowego. Dodatkowo silnik jest
wyposażony w czujnik oleju. Gdy poziom oleju w skrzyni korbowej jest niski, lub nie ma oleju, zasilanie świecy
jest wyłączone i silnik nie daje się uruchomid.

Zawsze tnij w kierunku pokazanym powyżej. Ograniczniki powinny się znajdowad po lewej stronie, prawą
stroną należy ładowad kłody. Niestosowanie się do cięcia w tym kierunku może spowodowad uszkodzenia lub
obrażenia.

8. KONFIGURACJA
1. Napięcie paska

Aby sprawdzid naciąg paska, pas można odchylid za pomocą miernika napięcia z siły 60 N w górę i w dół.
Odchylenie nie powinna przekraczad 5-6 mm w obu kierunkach. Jeśli odchylenie przekracza tą wartośd należy
dokonad regulacji, jak opisano niżej.
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W celu naprężenia paska, należy najpierw odkręcid cztery śruby mocujące silnik za pomocą klucza 16 mm.

Teraz silnik można swobodnie przesuwad na płycie montażowej, odkręcid nakrętkę 16 mm będącą w pozycji
poziomej w kierunku ruchu wskazówek zegara, spowoduje to posuw silnika do słupka naprężając przy tym
pasek. Należy robid ten krok stopniowo, na bieżąco sprawdzad napięcie, aż do uzyskania prawidłowego
napięcia. Ważne jest również by silnik pozostał prostopadły do pasa napędowego. Zbytnie napięcie pasa może
spowodowad skręcenie silnika na płycie montażowej i przedwczesne zużycie paska. Po ustawieniu pożądanego
napięcia dokręd cztery śruby silnika. W przypadku gdy pas napędowy jest zbyt mocno napięty należy nakrętkę
poziomej śruby kręcid w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Regulacja prowadzenia ostrza.
Należy wyłączyd silnik przed przystąpieniem do regulacji. Ze względów bezpieczeostwa odłącz wtyczkę , lub
odłącz świecę zapłonową. Zaleca się również, aby nosid rękawice i okulary ochronne podczas pracy z ostrzami.

Ostrze powinno byd zamontowane tak jak na obrazku w odległości 9.5 mm od koła napędowego do kraoca po
obu stronach maszyny. Zmierz odległośd od wierzchołka zęba do koła napędowego po obu stronach. Jeśli
wymagana jest regulacja postępuj z instrukcjami w tym podrozdziale.
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Poluzuj śruby mocujące taśmę piły za pomocą klucza 16 mm. Okrągły wał powinien teraz swobodnie
przesuwad się do tyłu. Wykonaj tę czynnośd po obu stronach. Zapewni to, że łożyska prowadzące nie będą
miały wpływu na śledzenie ostrza podczas regulacji.

Trochę zmniejsz napięcie ostrza przekręcając uchwyt napinający
wskazówek zegara o jeden pełen obrót od pozycji pełnego napięcia.

„T” w kierunku przeciwnym do ruchu

Poluzuj nakrętkę regulacji blokady ostrza.
Śruby regulacyjne można teraz obracad, aby zmienid kąt koła w celu regulacji pozycji ostrza. Aby przesunąd
ostrze tnące do tyłu na kole należy obracad śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku chęci
przesunięcia ostrza do przodu na kole należy obracad śrubę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Należy
przekręcid śrubę o pół obrotu i ponownie dokręcid napięcie ostrza. Zmierz uzyskaną odległośd ostrza od koła
(idealna odległośd to 9,5 mm).
Po uzyskaniu odpowiedniej odległości dokręcid śrubę mocującą ostrze i napiąd taśmę uchwytem „T” z siłą 25 N
3. Regulacja prowadnicy ostrza.
Należy wyłączyd silnik przed przystąpieniem do regulacji. Ze względów bezpieczeostwa wyciągnij wtyczkę , lub
odłącz świecę zapłonową.
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Przy pomocy klucza imbusowego 6mm, poluzuj klocki prowadzące ostrze zarówno z lewej jak i z prawej strony.
Powinny swobodnie przesuwad się na dół i do góry.

Poluzuj śrubę montażową ostrza kluczem 16 mm. Okrągły wał powinien teraz swobodnie przesuwad się w tą i z
powrotem. Ustawid tak , że istnieje luka szerokości papieru pomiędzy łożyskiem a taśmą tnącą. Unieruchomid
taśmę w pozycji kluczem 16 mm.

Umieśd kawałek papieru pomiędzy klocek prowadzący a ostrze , dokręd śruby imbusowe kluczem.

9. ZAŁADUNEK KŁODY I ZABEZPIECZENIE
Kłody które są zanieczyszczone ziemią, piaskiem lub gliną znacznie skracają żywotnośd zespołu piły i zwiększają
ryzyko pęknięcia brzeszczotu. Kłody utrzymywad czyste jak to możliwe, nie ciągnąd po ziemi.
Za pomocą bosaka załaduj kłodę na łoże traka.

Docisnąd kłodę do podpór i upewnij się że nie ma wolnego miejsca między kłodą a podporami. ( podpory
dopasowad do wielkości obrabianego materiału str. 12)
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10. REGULACJA OSŁONY OSTRZA

Poluzowad dwie śruby „T” pokazane na prawym obrazku, następnie zsunąd osłonę tarczy w lewo / prawo, aby
dostosowad długośd ostrza do cięcia. Przenieś stoper głowicy w prawidłową pozycję jak pokazano na rysunku.

11. REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

Odblokuj dwa uchwyty blokujące głowicę traka.
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Obracając korbą do regulacji wysokości głowicy tnącej, ustaw odpowiednią wysokośd. Możesz użyd podziałki
obok korby do ustalenia wysokości.
Po wyregulowaniu wysokości należy zablokowad dwa uchwyty blokujące wysokośd cięcia.

12. URUCHAMIANIE
Model BSW-66GL:
Uruchomid silnik (według instrukcji obsługi silnika) następnie wcisnąd dźwignię przepustnicy i zablokowad
wysokośd cięcia przesuwając dźwignię blokady całkowicie na dół. Następnie przesunąd głowicę tnącą powoli do
kłody.
Model BSW-66:
1. Podłącz kabel zasilający
Tolerancja zasilania: 400V ± 5%, 50Hz ±1%
Wyłącznik (10A) z modułem RCD (30mA) powinien znajdowad się na mocy urządzenia, w celu ochrony ludzi
przed porażeniem prądem w wyniku porażenia prądem pośredniego.
2. Włącz główny włącznik przekręcając go w prawo.

3. Chwyd włącznik pokazany poniżej. Podczas cięcia, nie zwalniaj uchwytu (po zwolnieniu silnik zatrzyma
się).

4. Wciśnij przełącznik „ON” aby uruchomid silnik.
5. Trzymaj zarówno uchwyt przełącznika i uchwyt śruby blokującej , następnie powoli przesuwaj głowicę
tnącą w stronę obrabianego materiału.
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13. OBSŁUGA
1. Zmiana ostrza

Rozluźnij napięcie ostrza przekręcając uchwyt napinający „T” następnie otwórz pokrywę osłony ostrza. Taśma
powinna byd luźna i swobodnie można ją wyciągnąd z przodu. Następnie nowe ostrze może byd zamontowane,
osłona zamknięta i ostrze właściwie wyregulowane.
2. Wymiana pasków napędowych.
Nigdy nie dokonuj modyfikacji maszyny podczas pracy silnika, należy nosid rękawice i okulary ochronne.

Trak jest wyposażony w dwa paski klinowe, należy je wymieniad jako zestaw. Nie zaleca się wymiany
oddzielnie. Zaleca się użycie pasa klinowego BX77 po stronie napędu i BX58 po drugiej.
Usuo napięcie ostrza przekręcając uchwyt napinający "T" w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
a następnie otwórz pokrywę osłony ostrza. Następnie tak jak przy wymianie ostrza należy wyjąd brzeszczot.

Aby wymienid paski klinowe, odkręd cztery śruby mocujące silnik za pomocą klucza 16 mm. Teraz silnik może
byd przesuwany na płycie montażowej. Następnie przekręcid poziomą nakrętkę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.

Teraz stare taśmy mogą byd usunięte i wymienione na nowe. Wymienione paski należy napiąd i wyregulowad i
napiąd według instrukcji podanych na stronie 18-19. Następnie założyd i napiąd ostrze.
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14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Falisty ślad cięcia

Powód
1. Niewystarczające napięcie ostrza
2. Niewłaściwie skonfigurowane
prowadniczki piły
3. Niewłaściwe prowadzenie taśmy po
kole napędowym
4. Osad na pile
5. Tępe ostrze
6. Prowadzenie ostrza zbyt szybko

Deska za cienka lub za gruba 1. Naprężenia w kłodzie
na krawędziach lub w części
powodują, że nie leży ona
środkowej
płasko na łożu traka
2. Złe ustawienie łoża

Szybkie tępienie się pił

1. Brudna kłoda
2. Przegrzanie ostrzy przy ostrzeniu
3. Wadliwe ostrzenie

Ostrze wypada z koła
napędowego

1. Niewłaściwe napięcie ostrza
2. Niewłaściwe prowadzenie piły
skonfigurowad
3. Pasy są zużyte
4. Tępe ostrze
5. Zbyt szybki posuw
1. Zbyt wiele ostrzenia
2. Niewłaściwie wyregulowane
prowadzenie ostrza
3. Odstęp między prowadniczkami
niewłaściwy
4. Zbyt szybki posuw
1. Niewystarczające napięcie ostrza
2. Niewłaściwe napięcie paska
napędowego
3. Zbyt szybki posuw
1. Tępe ostrze
2. Ostrze jest założone odwrotnie
1. Cięty materiał nie zabezpieczony
2. Pasy klinowe są zdeformowane
3. Łożysko koła napędowego
4. Zbyt szybki posuw
5. Poluzowane śruby

Ostrze pęka

Ostrze jest spowolnione lub
zatrzymuje się podczas
pracy
Trak tnie zbyt wolno
Maszyna wibruje
nadmiernie
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Możliwa przyczyna / rozwiązanie
1. Napiąd ostrze str. 17
2. Wyregulowad prowadnice piły str.
20-21
3. Wyregulowad prowadzenie str. 1920.
4. Oczyścid lub wymienid ostrze,
zawsze należy używad smaru.
5. Zamontowad nowe ostrze.
6. Zmniejszyd tępo cięcia.
1. Po nadaniu kłodzie kształtu
prostokątnego
należy na przeciwległych
powierzchniach dokonad
cięcia. Zdjąd deskę z górnej
powierzchni.
Obrócid kłodę o 180o.
Odciąd deskę. Powtarzad,
utrzymując
rdzeo w środku kłody.
2. Poprawid ustawienie.
1. Oczyścid kłody, szczególnie w części,
w którą wcina się piła.
2. Ostrzyd zbierając tylko tyle
materiału, ile jest niezbędne dla
przywrócenia ostrzu własności
skrawnych. W czasie ostrzenia
stosowad chłodzenie.
3. Zapewnid prawidłowe ostrzenie
wierzchołków ostrzy.
1. Napiąd ostrze
2. Wyregulowad prowadniczki piły i
ustawid pozycję na kole napędowym
3. Wymienid pasy
4. Wymienid ostrze
5. Zwolnid tempo posuwu
1. Wymienid ostrze
2. Wyregulowad
3. Ustawid odpowiedni odstęp
4. Zwolnid tempo posuwu

1. Napiąd ostrze
2. Pasy klinowe są zbyt zużyte lub zbyt
luźne. Wymienid
3. Zwolnid tempo posuwu
1. Wymieo ostrze
2. Wyjmij ostrze i odwród
1. Upewnij się że cięty materiał jest
odpowiednio mocno dociśnięty
2. Wymiana pasków klinowych
3. Sprawdź, w razie potrzeby wymieo
łożysko
4. Zwolnij tempo posuwu
5. Sprawdź dokręcenie śrub

15. GWARANCJA
Instrukcje dotyczące ubiegania się o gwarancję:
UWAGA! Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzid, w obecności osoby doręczającej przesyłkę , czy nie ma
uszkodzeo mechanicznych. Następnie potwierdzid fakt otrzymania towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeo mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko
wtedy, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby doręczającej. Warunkiem
przyjęcia tego typu reklamacji będzie protokół sporządzony przez osobę doręczającą i odbiorcę
stwierdzającego odpowiedzialnośd przewoźnika. Przed podpisaniem protokołu wskazany jest kontakt z firmą
JAGO-BUD.
KARTA GWARANCYJNA
Proszę dołączyd do karty kopię dokumentu zakupu oraz zlecenie naprawy.
WARUNKI GWARANCJI
Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokumenty gwarancyjne: karta gwarancyjna i
zlecenie naprawy zostały całkowicie i poprawnie wypełnione.
1) Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
2) Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia uzasadnionych usterek, które odnieśd
można do wad materiałowych i produkcyjnych. Usunięci usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub
wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.
3) Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych o ograniczonej trwałości ani akcesoriów
ulegających normalnemu zużyciu, chyba że okażą się wadliwe lub uszkodzone przy zakupie produktu.
Należą do nich m.in.: elementy gumowe, przewody, ostrza, pasy.
4) Uszkodzenie, które spowodowane jest przez brud, kurz lub inny materiał ścierny, który dostał się do
podzespołów urządzenia z powodu niewłaściwej obsługi codziennej i konserwacji, nie jest objęte
gwarancją.
5) Urządzenie musi byd dostarczone do naprawy czyste i bez paliwa.
6) Usterkami niepodlegającymi gwarancji są uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi urządzenia
niezgodnie z jego instrukcją obsługi, np.: przez przeciążenie, uszkodzenie mechaniczne lub chemiczne
oraz zużycie eksploatacyjne.
7) Serwis zobowiązuje się do naprawy urządzenia podlegającego gwarancji w ciągu 14 dni licząc od dnia
jego dostarczenia wraz z dokumentami gwarancyjnymi.
8) 0kres gwarancji zostaje przedłużony o czas pobytu urządzenia w naprawie gwarancyjnej.
9) Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością firmy JAGO-BUD.
10) Punkt naprawy jest zobowiązany do dokonywania wpisów wykonywanych napraw gwarancyjnych lub
niegwarancyjnych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
11) Nasz obowiązek gwarancyjny na urządzenie wygasa w momencie, gdy osoby przez nas
nieupoważnione dokonywały napraw urządzenia.
12) NIEZAPOZNANIE SIĘ Z GWARANCJĄ I NIEPODPISANIE JEJ OZNACZA BRAK STOSOWNEJ WIEDZY I DUŻE
PRAWOPODOBIEOSTWO UŻYWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI (PODPIS GWARANCJI PRZEZ UŻUTKOWNIKA ŚWIADCZY O JEJ ZAPOZANIU SIĘ). NIE PRZYJMUJEMY
PRZESYŁEK GWARANCYJNYCH ZA POBRANIEM .
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji
……………………………………………………………………….. data i podpis użytkownika (kupującego)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane autoryzowanego serwisu w Polsce:
JAGO-BUD SULISZEWO
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
TEL: 601338192, 669192785
E-MAIL: fuhjagobud@gmail.com
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LUMAG GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf am Inn
Dane autoryzowanego serwisu w Polsce:
JAGO-BUD SULISZEWO
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
TEL: 601338192, 669192785
E-MAIL: fuhjagobud@gmail.com
www.lumag-maszyny.pl
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