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Deklaracja zgodności  
 
 

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: 
 

Szlifierka walcowa do płaszczyzn JET Model 16-32 Plus 
 

spełnia wymogi następujących rozporządzeń: 
 

 EWG, 98/79/EWG, 89/336/EWG, 93/68 EWG, 73/23/EWG/98/37٭ 
 

zawartych w normach i dyrektywach: 
 

 EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 55014, EN 60204-1 ٭٭
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
03.02.2003 Marcel Baumgartner 
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Szlifierka walcowa JET model 16-32 PLUS 
 
Szanowny Kliencie, 
 
Dziękujemy bardzo za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo zakupując maszynę JET. Poniższa instrukcja 
ma zapewnić nabywcy i personelowi obsługującemu maszynę bezpieczne jej uruchomienie, obsługę i 
konserwację. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w otrzymanej instrukcji.  
Proszę zapoznać się szczegółowo z instrukcją, szczególnie z rozdziałami poświęconymi bezpieczeństwu, 
zanim przystąpią Państwo do uruchomienia urządzenia. Aby zapewnić maksymalną żywotność i wydajność 
urządzenia, należy stosować się do podanych informacji.       
 
 
Spis treści: 
 

1. Deklaracja Zgodności 
 

2. Warunki gwarancyjne 
 

3. Bezpieczeństwo pracy 
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie 
Ogólne warunki bezpieczeństwa  
Pozostałe zagrożenia 

 

4. Specyfikacja maszyny 
Dane techniczne 
Wymiary elementu obrabianego 
Poziom głośności 
Zakres dostawy 

 

5. Transport i uruchomienie  
Transport i ustawienie maszyny 
Montaż  
Podłączenie elektryczne 
Podłączenie  do odciągu 
Uruchomienie 

 

6. Praca maszyny 
 

7. Regulacja i przezbrajanie maszyny 
Zakładanie papieru szlifującego 
Wybór papierów szlifujących do maszyny 
Czyszczenie papieru szlifującego 
Ustawianie walca szlifującego 
Ustawianie taśmy posuwu 
Wymiana taśmy posuwu 

 

8. Konserwacja i inspekcja  
 

9. Usuwanie usterek w pracy  
 

10. Oprzyrządowanie dodatkowe do szlifierki  
 
 
 
1. Deklaracja zgodności producenta:  
Niniejszym poświadczamy, świadomi własnej odpowiedzialności, że maszyna spełnia normy i 
wytyczne dotyczące tego typu urządzeń.  
 
2. Ogólne warunki gwarancyjne  
Producent firma JET dokłada wszelkich starań, aby jej produkty spełniały oczekiwania klientów odnośnie 
jakości i bezawaryjnej pracy ich urządzeń.   
 

Firma JET gwarantuje klientom pierwotnym, zakupującym jej produkty, że każde urządzenie jest wolne od 
wad materiałowych jak również od defektów wynikających bezpośrednio z procesu produkcji. 
 

Firma JET udziela na swoje urządzenia rocznej gwarancji. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń 
powstających na skutek bezpośredniego lub pośredniego użycia siły, nieuwagi, uszkodzeń na skutek upadku 
urządzenia, niewłaściwie wykonanych napraw, braków w konserwacji jak również naturalnego zużycia 
wynikającego z eksploatacji maszyny.  
 

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży urządzenia pierwszemu użytkownikowi/klientowi. 
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Aby skorzystać z gwarancji należy uszkodzone urządzenie lub jego część dostarczyć do autoryzowanego 
dystrybutora firmy JET, celem ich zdiagnozowania. Do przesyłki należy każdorazowo załączyć dowód 
zakupu urządzenia, wypełnioną kartę gwarancyjną oraz pisemne uzasadnienie reklamacji.  
 

W wypadku, jeśli kontrola potwierdzi zaistniałą usterkę, firma JET dokona naprawy urządzenia.  
 

Firma JET wysyła naprawiony produkt na własny koszt. Jeśli zostanie jednak stwierdzone, że reklamacja 
jest bezzasadna, lub że usterka nastąpiła w warunkach, których nie obejmuje gwarancja, Kupujący pokrywa 
koszty składowania,  koszty wysyłki oraz koszt naprawy urządzenia (wraz z kosztem części). 
 

Firma JET rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w częściach i wyposażeniu dodatkowym, jeśli uzna,  
że jest to konieczne. 
 
3. Bezpieczeństwo 
 

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem  
Walec szlifujący jest przeznaczony do szlifowania drewna i materiałów zastępujących drewno. 
 

Obróbka innych materiałów nie jest dopuszczona, lub może się odbywać po uzyskaniu aprobaty producenta 
urządzeń. 
 

Urządzenie  n i e   j e s t    przeznaczone do szlifowania na mokro. 
 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, oznacza również stosowanie się do wytycznych i wskazówek 
producenta odnośnie pracy i konserwacji urządzeń. 
Maszyna może być obsługiwana wyłącznie przez personel, który został wcześniej zapoznany z 
funkcjonowaniem i konserwacją urządzenia , oraz został poinformowany o ewentualnych zagrożeniach. 
 

Należy dostosować się do narzuconego ustawą minimalnego wieku personelu obsługującego urządzenie. 
 

Oprócz zawartych w instrukcji obsługi wskazówek odnośnie bezpieczeństwa pracy oraz szczegółowych  
przepisów obowiązujących na terenie danego kraju, należy także bezwzględnie przestrzegać ogólne  
przepisy i zasady użytkowania maszyn do obróbki drewna.  
 

Użytkowanie urządzenia wybiegające  poza te przepisy jest traktowane jako niezgodne z tymi zasadami  i za 
powstałe na jego skutek uszkodzenia producent nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko ponosi sam 
użytkownik.  
 

3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 
Maszyny do obróbki drewna, mogą być w wypadku niewłaściwego korzystania bardzo niebezpieczne. 
Dlatego w trosce o bezpieczeństwo użytkownika jest konieczne stosowanie się do zasad zapobiegania 
wypadkom i poniżej zamieszczonych wskazówek. 
 

Należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi  przed przystąpieniem do montażu czy  uruchomienia 
maszyny. 
 

Instrukcję obsługi należy bezwzględnie zachować, chronić przed brudem i wilgocią. Winna znajdować się 
przy maszynie, a w razie sprzedaży  urządzenia należy ją przekazać nowemu użytkownikowi. 
 

Przy maszynie nie wolno dokonywać żadnych zmian czy przeróbek.  
 

Codziennie przed uruchomieniem maszyny, należy skontrolować jej funkcjonowanie i sprawdzić obecność 
wszystkich urządzeń ochronnych.  
 

Stwierdzone uszkodzenia czy braki w osprzęcie ochronnym winny być natychmiast zgłoszone   
odpowiedzialnemu personelowi i przez niego natychmiast usunięte.  
Maszyny nie wolno w żadnym wypadku wówczas uruchamiać, a do czasu dokonania naprawy,  wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka, w celu uniemożliwienia włączenia urządzenia przez osoby niepowołane.  
 

Osoby posiadające długie włosy, powinny nosić czapkę lub siatkę ochronną na włosy. 
Należy nosić odzież przylegającą  do ciała. Na czas pracy należy zdjąć ozdoby, pierścionki czy zegarki.  
 

Należy nosić obuwie ochronne, zabronione są sandały czy podobne  obuwie wypoczynkowe. 
 

Należy nosić zalecane przepisami wyposażenie ochronne.  
 

Podczas pracy przy maszynie nie wolno nosić rękawiczek. 
 

Zaklinowane w maszynie elementy usuwać tylko po uprzednim wyłączeniu maszyny. 
 

Maszyna musi być tak ustawiona w hali, aby osoba obsługująca miała wystarczająco miejsca do obsługi i 
prowadzenia elementów  obrabianych. 
 

Należy zatroszczyć się o dobre oświetlenie miejsca pracy. 
 
Należy zwrócić uwagę, aby maszyna stała na stałym i równym gruncie. 
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Należy zwrócić uwagę, aby przyłącze elektryczne nie zakłócało przebiegu pracy i nie groziło ciągłym 
potykaniem się pracowników.  
 

Stanowisko pracy chronić przed utrudniającymi pracę przedmiotami, elementami obrabianymi. 
 

Nigdy nie ingerować podczas pracy maszyny. 
 

Należy zawsze pozostać uważnym i skoncentrowanym. Do pracy przystępować z rozsądkiem. 
 

Nigdy nie pracować  przy maszynie, będąc pod wpływem środków odurzających jak alkohol, narkotyki.   
Należy zwrócić uwagę, że niektóre lekarstwa mają wpływ na nasze zachowanie.  
 

Osoby niepowołane, zwłaszcza dzieci, nie powinny przebywać w sąsiedztwie pracującej  maszyny.  
 

Nigdy nie pozostawiać pracującej maszyny bez dozoru. Przed opuszczeniem stanowiska pracy maszynę 
należy wyłączyć. 
 

Nie korzystać z maszyny w pobliżu palnych substancji czy gazów.  
 

Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ppoż, zapoznać się  usytuowaniem i obsługą urządzeń 
gaśniczych. 
 

Nie należy używać maszyny w wilgotnym otoczeniu i nigdy nie wystawiać jej na działanie deszczu. 
 

Należy zwrócić uwagę aby nie dopuścić  do nadmiernej koncentracji pyłu – należy zawsze stosować 
odpowiednio dobrane pod względem wydajności, urządzenie odciągowe. 
 

Pył drzewny jest bardzo wybuchowy, może być również szkodliwy dla zdrowia. 
Szczególnie gatunki drzew tropikalnych oraz twarde gatunki drewna jak buczyna czy dąb są uznawane jako 
rakotwórcze. 
 

Przed przystąpieniem do szlifowania należy z elementu obrabianego usunąć gwoździe i wszelkie ciała obce. 
 

Maszyny nie wolno nigdy uruchamiać przy zdemontowanych urządzeniach zabezpieczających – zawsze 
stanowi to potencjalne zagrożenie zranieniem. 
 

Podczas prowadzenia czy wyjmowania elementu, nigdy nie dotykać rękoma pracujących 
podzespołów maszyny.      
 

W przypadku obróbki krótkich elementów należy  korzystać z pomocy popychacza. 
Również w wypadku stosowania pomocy element obrabiany nigdy nie może być krótszy niż 60 mm. 
 

Obrabiać na maszynie można tylko elementy, które stabilnie leżą na stole. 
 

Nigdy nie należy obrabiać jednocześnie więcej niż dwa elementy. 
 

Nigdy nie należy stawać na maszynie. 
 

Wszelkie prace przy osprzęcie elektrycznym maszyny muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych 
elektryków. 
 

Uszkodzony kabel sieciowy winien być natychmiast wymieniony na nowy. 
 

Uszkodzoną taśmę szlifująca  należy natychmiast wymienić na nową. 
 

Przezbrojenie, ustawianie czy prace konserwacyjne należy wykonywać po uprzednim odłączeniu maszyny 
od źródła zasilania (wyciągniętym kablu !). 
 

3.3 Pozostałe zagrożenia   
Również w wypadku przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa mogą zaistnieć pozostałe  
zagrożenia: 
 

Niebezpieczeństwo zranienia  przez obracający się wał szlifierki 
 

Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez automatyczny  posuw. 
 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia (zmiażdżenia  części ciała) przez automatyczne wyprowadzanie 
szlifowanego elementu po obróbce. 
 

Zagrożenie powodowane przez „wylatujące” z maszyny elementy obrabiane. 
 

Zagrożenie powodowane hałasem i pyłem. 
 

Należy zakładać środki ochrony osobistej w postaci okularów, słuchawek czy masek antypyłowych. 
Stosować zawsze odpowiednie urządzenie odciągowe. 
 

Zagrożenie może też stanowić praca z uszkodzoną taśmą szlifującą! 
 
Zagrożenie może stanowić prąd, jeśli przyłącze elektryczne do maszyny nie zostało odpowiednio wykonane. 
 
4. Specyfikacja maszyny 
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4.1 Dane techniczne 
Walec szlifujący (śr. x dł.)     127 x 410 mm 
Obroty       1400 1/min 
Prędkość szlifowania    9,3 m/sek. 
Prędkość posuwu     0-3 m/min 
Średnica króćca odciągowego   100 mm 
Ilość odciąganego powietrza przy 20 m/sek.  560 m3/h 
Gabaryty maszyny (dł. x szer.x wys.)  810x580x1200 mm  
Waga       65 kg 
Moc przyłączeniowa    230V~1/N/PE 50 Hz 
Moc oddawana      1,1 kW ( 1,75 PS) S1 
Prąd  roboczy      9A 
Parametry kabla przyłączeniowego   (H07RN-F) 3x1,5 mm² 
Zabezpieczenie sieci     16A 

 
 
 

4.2 Wymiary elementu obrabianego 
Grubość       0,8-100 mm 
Minimalna długość     60 mm 

 

4.3 Poziom głośności: 
Zgodnie z  normą EN 11202 : 
Bieg jałowy      69,7 dB (A) 
Podczas pracy      84,4 dB (A) 

 

4.4 Zakres dostawy: 
1 taśma szlifująca, ziarno 80 
1 taśma posuwu, ziarno 100 
Komplet narzędzi do obsługi maszyny 
Oprzyrządowanie montażowe  
Instrukcja obsługi  
Lista części zapasowych 

   
 
5. Transport i uruchomienie maszyny 
 

5.1 Transport i ustawienie maszyny  
Maszynę należy ustawić w pomieszczeniach zamkniętych, które spełniają podstawowe wymagania 
obowiązujące w stolarniach. 
Powierzchnia ustawienia maszyny powinna być płaska i mieć odpowiednią wytrzymałość na obciążenia. W 
razie potrzeby maszynę można przytwierdzić do podłoża. 
 

5.2 Montaż 
W wypadku stwierdzenia po rozpakowaniu maszyny uszkodzeń transportowych, należy o tym niezwłocznie 
powiadomić sprzedającego. Nie wolno w takim wypadku uruchamiać maszyny!.    
Opakowanie po maszynie należy, w trosce o środowisko, utylizować zgodnie z obowiązującymi wymogami.   
Smar antykorozyjny, którym pokryte są podzespoły maszyny, należy usunąć za pomocą łagodnego 
rozpuszczalnika. 
Ze względu na transport maszyna jest dostarczana w dwóch kartonach. 
 

Karton 1.  
Zawiera podzespół szlifujący. 
Należy usunąć drewniany element mocujący cokół maszyny. 
Wskazówka: 
Śruby i podkładki należy zachować, ponieważ będą one wykorzystane do 
zamontowania podzespołu szlifującego na podstawie maszyny. 
Należy zamontować uchwyt (rys.1, pozycja 1) na korbie regulacji położenia 
walca na wysokość. 
 
Karton 2.  
Zawiera podzespół  posuwu i podstawę pod  maszynę. 
Należy skręcić najpierw podstawę pod maszynę (proszę najpierw sprawdzić prawidłowość położenia 
podstawy w poziomie i dopiero potem dokręcić wszystkie śruby). 
Następnie należy umieścić podzespół szlifujący  na podstawie i zamocować 
ją za pomocą śrub i podkładek, którymi był zamocowany do drewna na czas 
transportu. Od dołu całość podokręcać, zwracając uwagę, aby całość nie 
uległa skręceniu, co mogłoby grozić w przyszłości niewłaściwym 
prowadzeniem taśmy. 
 

Rys. 1 
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Zamontować boczne prowadzenia taśmy posuwu (trakery. rys. 2) w dolnej części posuwu. Ułatwiają one 
znacznie regulację taśmy posuwu.  
 

Zamontować podzespół posuwu na cokole maszyny. 
 

Połączyć kabel silnika ze skrzynką sterowniczą. 
 

W celu otwarcia pokrywy walca, należy uchwyt (poz. 4 rys. 3) nacisnąć do środka a następnie podnieść do 
góry. 
 

Podzespół szlifujący  ustawić równoległe do taśmy posuwu (patrz rozdział 7.4) 
 

Zamocować taśmę szlifującą (patrz rozdział 7.1). 
 

Podzespół szlifujący umieścić w najniższej dolnej pozycji, do momentu 
kiedy walec dotknie taśmę posuwu i wskazówka ( poz. 1 , rys 3) znajdzie 
się na skali wysokości (poz. 2, rys. 3) w pozycji 0. 
 

5.3 Podłączenie elektryczne  
Kupujący ze swojej strony gwarantuje, że doprowadzone do maszyny 
zasilanie spełnia wymagane przepisy. Napięcie sieciowe oraz 
częstotliwość muszą być zgodne z danymi podanymi na maszynie. 
Maszyna wymaga zabezpieczenia  16 A. 
Do podłączenia należy stosować tylko przewody  oznaczane symbolem H07RN-F. 
 

Podłączenie maszyny oraz wszelkie naprawy winny być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych 
elektryków. 
 

W wypadku przeciążenia, silnik samoczynnie się wyłącza.   
Po schłodzeniu (około 2 minut) można ponownie wcisnąć bezpiecznik termiczny na silniku. 
Uwaga : maszyna rozpocznie pracę jeśli  bezpiecznik zostanie ręcznie  wciśnięty.  
 

5.4 Podłączenie odciągu 
Maszynę przed jej uruchomieniem należy podłączyć do urządzenia odciągowego, uruchamiającego się 
automatycznie po włączeniu szlifierki. 
 

Minimalna prędkość odciąganego powietrza na króćcu odciągowym musi wynosić 20 m/s. 
Zastosowane węże odciągowe muszą być wykonane z materiału trudno palnego i muszą być podłączone do 
uziemienia maszyny. 
 

5.5 Uruchomienie 
Zielonym przyciskiem na skrzynce  sterowniczej  (poz. 2 , rys 1)  uruchamiamy maszynę. 
Przycisk czerwony kończy prace maszyny. 
 

Włącznik obrotowy (poz.3 , rys 1.) rozpoczynamy pracę taśmy posuwu. Regulacja posuwu odbywa się w 
zakresie  0-3 m/min. (0-100 %). 
 

Pokrętłem ustawimy wysokość walca szlifującego na żądaną wysokość szlifowania. 
 
6. Zasady działania szlifierki. 
 

Właściwa  pozycja robocza:  
Aby wprowadzić element  obrabiany do maszyny, należy  stanąć lekko z boku z  przodu  maszyny.  
 

Szlifowanie elementów 
 

Wprowadzenie elementu obrabianego do maszyny odbywa się automatycznie poprzez posuw, w kierunku 
przeciwnym do pracy walca szlifującego. 
 

Elementu mające  grubszy koniec wprowadzać najpierw do maszyny wygięciem  do dołu. 
Nie należy obrabiać elementów bardzo poskręcanych bądź krzywych, lub takich których grubości na 
końcach elementu osiągają  bardzo znaczne różnice.  
 

Nie należy obrabiać elementów krótszych niż 60 mm. 
Maksymalnie można szlifować na maszynie dwa elementy. Należy je wtedy umieścić skrajnie, na początku i 
końcu walca szlifującego.      
 

W wypadku szlifowania długich elementów należy jej oprzeć na transporterach rolkowych.  
 

Zasadnicza kolejność pracy :  
1. Ustawienie  grubość szlifowania     
2. Uruchomienie  walec szlifujący  
3. Uruchomienie  posuw i dobranie jego właściwej  prędkości 
4. Uruchomienie odciągu 
5. Wprowadzenie  element do maszyny 
 

Rys. 2 

Rys. 3 
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Rys. 8 Rys. 9 

Ogólne ostrzeżenie : 
Należy zawsze zachować bezpieczną odległość od walca szlifującego.  
Nie należy nigdy umieszczać palców pod walcem.  
 
Sposób pracy :  
Pracę rozpoczynamy od najgrubszego papieru ściernego, przechodząc 
stopniowo do najdelikatniejszego (patrz rozdział 7,2) 
 

Zbyt drobny materiał ścierny ma tendencję do palenia szlifowanej 
powierzchni (szczególnie narażone są gatunki posiadające  otwarte pory np. 
dąb). 
Element wprowadzamy do maszyny pod skosem. 
Jeśli szlifujemy włókna pod skosem, można pracować na większych 
prędkościach posuwu i zmniejszmy zużycie taśmy ściernej. 
 

Już ustawienie  elementu pod małym kątem  prowadzi do zwiększenia efektywności szlifowania. 
Optymalny kąt ustawienia elementu obrabianego  wynosi około 60°. 
 
Najlepszą jakościowo powierzchnię szlifowanego elementu uzyskuje się , jeśli w dwóch ostatnich przejściach 
przez maszynę element będzie szlifowany zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien. 
 

Efekt szlifowania będzie lepszy, jeśli będzie przeprowadzany w  kilku przejściach elementu przez szlifierkę. 
Grubość zbieranego materiału ustawiamy wtedy zawsze minimalnie, pracujemy wówczas na większych 
prędkościach posuwu.  
 

Należy regularnie czyścić taśmę ścierną. (patrz rozdział 7.3). 
 

Również zmiana położenia taśmy  na wałku znacznie zwiększa jego żywotność. 
 

Uszkodzone bądź zabrudzone  (pozaklejane) żywicą  taśmy należy natychmiast wymieniać. 
 

Ustawienie optymalnej grubości warstwy szlifowanej wymaga od obsługującego pewnego doświadczenia, i 
zależy od gradacji taśmy szlifującej, prędkości posuwu i gatunku drewna. 
 

Jeśli podczas pracy element utknie w maszynie, należy podnieć podzespół szlifujący do góry.  
 

W wypadku przeciążenia następuje reakcja bezpiecznika przeciążeniowego silnika. Przycisk bezpiecznika 
po około 2 min od jego zadziałania może być ponownie wciśnięty.  
 

Maszynę należy wyłączyć w wypadku dłuższych przerw w pracy. 
     
7. Regulacja maszyny  
 

Wskazówki ogólne. 
W wypadku jakichkolwiek czynności związanych z regulowaniem maszyny, czy zmianą taśmy szlifującej 
należy zabezpieczyć się przed niepożądanym uruchomieniem urządzenia podczas tych prac. Dlatego 
zawsze wcześniej należy wyciągnąć  wtyczkę z gniazdka. 
 

 Montaż taśmy szlifującej 
 

 

 
 

 
 

Rys. 4 

Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 

Wprowadzić taśmę szlifującą do 
momentu, kiedy wejdzie ona 
maksymalnie w nacięcie, a 
następnie zwolnić dźwignię.  
 

Taśmę owinąć wokół wałka 
unikając przy tym zachodzenia 
taśmy na siebie. 

Odciąć dopływ prądu poprzez 
wyciągnięcie wtyczki z 
gniazdka. 
 

Odciągnąć dźwignię zaciskową 
na lewym końcu wałka. 

Drugi koniec taśmy wprowadzić 
w nacięcie wałka (rys. 7) i 
puścić prawą dźwignię 
zaciskową. 
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Rys. 10 

Rys. 11 

 
 
 

 
Po każdej 

zmianie 
taśmy czy 

podjętej 
regulacji , 

należy 
skontrolow

ać 
swobodę 
obrotów 

wałka. 
 

TUF tool  
Aby ułatwić mocowanie papieru  szlifującego  na wałku, z maszyną jest dostarczany specjalny 
klucz pomocniczy (TUF tool). 
W celu wymiany papieru należy umieścić klucz w otworze na dźwigni zaciskowej (rys.10). 
 

Podciągnąć dźwignię mocującą do góry, aż do momentu kiedy znajdzie się ona blisko wewnętrznej ściany 
walka szlifującego. Następnie należy obrócić klucz pomocniczy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i w 
ten sposób zamocować papier na wałku.  
      

Potem wprowadzić koniec taśmy w nacięcie na wałku. Dźwignię zaciskową pozostawić w dowolnej pozycji.  
Na koniec usunąć klucz pomocniczy TUF Tool. 
 

 Wybór taśm szlifujących  
Wybór odpowiedniej właściwego uziarnienia taśmy szlifującej jest niezmiernie ważny do otrzymania 
optymalnej jakości szlifowania. 
 

Na początku należy szlifować grubym ziarnem, przechodząc krok po kroku do ziarna drobniejszego. 
 

Dopuszczalne jest przeskoczenie (pominięcie) zaledwie jednego stopnia uziarnienia. 
 

Zbyt drobne ziarno lub pozamykane taśmy ścierne, mogą prowadzić do palenia elementu obrabianego. 
 

Ziarno 36: Zgrubne zbieranie  materiału i usuwanie resztek kleju 
 

Ziarno 60:  Kalibrowanie i szlif powierzchniowy  
 

Ziarno 80: Lekkie kalibrowanie i szlifowanie powierzchni; najczęściej stosowane uziarnienie. 
 

Ziarno 100 i 120: Szlifowanie powierzchni i szlif wykańczający 
 

Ziarno 150,180 i 220: tylko szlif wykańczający  
 

7.3 Czyszczenie taśmy szlifującej   
Taśmy należy czyścić regularnie dostarczanym wraz z maszyna klockiem do czyszczenia. 
 

Usuwanie osadów  po pyle ze szlifowanie przedłuża znacznie żywotność taśmy. 
 

Uwaga :  
Noś zawsze ubranie przylegające do ciała oraz ochronę na oczy. Bądź 
zawsze uważny i skoncentrowany. 
 

Uruchomić wałek przy otwartej pokrywie. Poprowadzić klocek czyszczący 
wzdłuż obracającego się wałka.  
 

Wskazane jest usunięcie po czyszczeniu szczotką ze stołu resztek 
kauczuku. 
 

Również obrócenie taśmy może znacznie zwiększyć żywotność taśmy. 
Obrócenie wprowadza do pracy nowe ziarna taśmy szlifującej, które 
wcześniej nie był używane.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawa dźwignia zaciskowa służy 
jednocześnie do naciągania taśmy.  
 

Wskazówka: należy pozostawić  
trochę wolnej przestrzeni (rys. 8) 
do podstawy rowka, aby  nie 
zmniejszyć efektywności naciągu 
taśmy. 

Taśmy szlifujące rozciągają się 
podczas pracy. Czynność 
ponownego naciągania taśmy 
należy podejmować każdorazowo 
kiedy dźwignia zaciskowa na osi 
wałka odstaje (wyczerpanie 
naciągu). 

Rys. 12 
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7.4 Ustawianie równoległości walca. 
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
 

Zdjąć papier ścierny  i użyć prostej listwy jako szablonu. (rys. 13). 
 

Sprawdzić liniałem równoległość wałka szlifującego względem taśmy posuwu. 
 

Aby ustawić równoległość wałka należy poluzować cztery śruby sześciokątne (1+2, na rys. 14). Śruby (poz. 
1 na rys. 14) staną się punktem obrotu. 
 

Wyrównać równoległość położenie wałka za pomocą pokrętła (poz. 5 rys 14), a następnie dokręcić śruby 
sześciokątne. 
 

Precyzyjne ustawianie  wałka szlifującego 
Podczas szlifowania szerokich elementów w dwóch przejściach, szczególnie ważne jest precyzyjne  
ustawienie równoległości wałka. 
 

Lewy, wolny koniec wałka szlifującego musi być ustawiona równolegle bądź lekko się podchodzić w górę.  
 

Jeśli krawędzie taśmy szlifującej  zachodzą na siebie, należy poluzować cztery śruby z łbem sześciokątnym  
(poz. 1 i 2 na rys. 14) a następnie podnieść lewy wolny koniec walca szlifującego  poprzez obracanie  
pokrętła nastawczego (poz. 5 rys. 14) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie ponownie dokręcić 
śruby sześciokątne. 
 

Uwaga : 
Pokrętłem  nastawczym  (poz. 5, rys.14) można obracać t y l k o przy odkręconych śrubach ze łbem 
sześciokątnym ( poz. 1i 2, rys. 14). 
 

7.5 Ustawianie taśmy posuwu  
Ustawić nakrętkami nastawczymi (1, rys. 15) równomierne naciągnięcie taśmy. 
 

Przy niewystarczającym naciągnięciu taśmy rolka napędowa może się podczas obróbki ślizgać. Taśma jest 
zbyt słabo naciągnięta, jeśli naciskiem dłoni na stół posuwu, możemy o zatrzymać. 
 

Ustawianie biegu taśmy odbywa się przy posuwie pracującym na maksymalnej prędkości. 
 

Ponownie poprawić naciąg taśmy posuwu z tej strony, z której zauważymy, że taśma nie jest 
transportowana poprawnie i o tę samą wartość należy po przeciwległej stronie taśmę posuwu poluzować.  
 

Należy każdorazowo regulować nakrętki o ¼ obrotu i obserwować zachodzącą reakcję. 
 

Uwaga:  
Taśmy posuwu nie można napinać zbyt mocno. 
 

7.6 Wymiana taśmy posuwu   
Odłączyć maszynę od źródła zasilania. Odłączyć przewód silnika od skrzynki sterowniczej. 
 

Poluzować naciąg taśmy posuwu. 
 

Odkręcić cztery śruby sześciokątne (2 rys. 15), które łączą zespół posuwu z cokołem maszyny. 
 

Zdjąć taśmę posuwu. Montaż nowej taśmy odbywa się w odwrotnej kolejności. 
 
8 Konserwacja i inspekcja 
 

Ogólne wskazówki: 
W razie podejmowania jakichkolwiek prac związanych z konserwowaniem czy czyszczeniem maszyny, 
należy bezwzględnie zabezpieczyć się przed przypadkowym jej uruchomieniem przez osoby postronne. 
Należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazdka!  
Na bieżąco należy kontrolować stan papieru ściernego pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Natychmiast 
wymieniać papier uszkodzony.  
 

W regularnych odstępach  czasu  kontrolować poprawność położenia  taśmy posuwu.  
 

Raz w miesiącu należy smarować wszystkie ruchome części, jak wałki gwintowane, krążki  czy tuleje 
łożyskowe.  
 

W regularnych odstępach czasu należy maszynę czyścić.  
 

Należy wydmuchiwać pył  z wnętrza walca szlifującego , aby uniknąć powstawania wibracji. 

Rys. 13 Rys. 14 Rys. 15 
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Codziennie sprawdzać poprawność pracy odciągu.  
 

Natychmiast wymieniać uszkodzone urządzenia zabezpieczające.  
 

Wszystkie zdemontowane urządzenia zabezpieczające natychmiast ponownie zamontować na maszynie.  
 

Podłączenie i wszelkie naprawy osprzętu elektrycznego maszyny winny być wykonywane tylko przez 
wykwalifikowanych elektryków.  
 
9 Zakłócenia pracy 
 

Silnik się nie włącza. 
• Brak prądu- sprawdzić zabezpieczenie sieciowe 
• Uszkodzony silnik, włącznik czy przewód – skontaktować się z elektrykiem celem wykonania naprawy 
• Zadziałał bezpiecznik przeciążeniowy - odczekać do momentu schłodzenia się silnika i ponownie 

wcisnąć bezpiecznik termiczny. Zredukować prędkość posuwu lub zmniejszyć grubość jednorazowo 
zbieranej warstwy materiału obrabianego 

 

Zatrzymanie taśmy posuwu 
• Poprawić niewystarczający naciąg taśmy posuwu 
• Poluzowanie sprzęgła napędowego – wyrównać spłaszczenie i dociągnąć gwintowane bolce 
 

Element obrabiany ślizga pod taśmie 
• Zabrudzona lub pozamykana taśma posuwu – taśmę zregenerować lub wymienić 
 

Silne wibracje podczas pracy maszyny 
• Pył we wnętrzu walca – wydmuchać pył z walca 
• Maszyna stoi  na nierównym podłożu  – podłoże należy wyrównać  
 

Poluzowanie papieru szlifującego  
• Papier szlifujący zbyt słabo naciągnięty – poprawić naciąg 
 

Palenie powierzchni elementu obrabianego 
• Zbyt duża grubość warstwy  szlifowanej w stosunku do uziarnienia papieru – użyć papier o grubszym 

ziarnie 
• Posuw jest zbyt mały – zwiększyć prędkość posuwu 
• Pozapychany papier szlifujący- zmniejszyć grubość warstwy szlifowanej, element ustawić ukośnie, 

wyczyścić papier  
• Pozamykane pory papieru szlifującego- papier obrócić bądź wymienić na nowy  
• Nakładanie się papieru szlifującego -   poprawić naciąg papieru  
 

Ślady po szlifowaniu na elemencie obrabianym  
• Nierównomierny posuw – taśma posuwu się ślizga (patrz przypadki opisane powyżej) 
• Niewłaściwy dobór uziarnienia papieru -  rozpocząć pracę papierem o grubym uziarnieniu, przechodząc 

stopniowo do bardziej delikatnego  
• Niewłaściwe ustawienie walca – wyrównać jego położenie 
• Wibracje maszyny (patrz przypadki opisane powyżej) 
 
10 Oprzyrządowanie dodatkowe do szlifierki 
 

Nr. art. 60-0505 klocek do czyszczenia papieru  
Nr. art. 60-0316 Taśma posuwu, ziarno 100 
Nr. art. 98-1601 Komplet stołów na wejściu i wyjściu maszyny    
Nr. art. 98-0130 Kółka jezdne do maszyny  
 
 


