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ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

OSTRZEŻENIE! Stosować się do symboli bezpieczeństwa! Nieprzestrzeganie 
wskazówek i przepisów może doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet 
do śmierci! 

 

 

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ! Uważnie przeczytać instrukcję, zapoznać się z 
elementami obsługi maszyny, aby należycie ją obsługiwać oraz zapobiec jej 
uszkodzeniom oraz urazom osoby obsługującej tą maszynę.  

 

 

ODZIEŻ OCHRONNA! Zawsze nosić podczas pracy nauszniki chroniące 
słuch, okulary ochronne oraz obuwie ochronne! 

 

 

 

 

 

 

ZGODNOŚĆ Z CE – produkt ten jest zgodny z dyrektywami UE. 
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Drogi Kliencie! 

Instrukcja ta zawiera informacje oraz ważne wskazówki odnośnie obsługi piły do metalu 
BS 275 GP. 

Instrukcja maszyny jest jej częścią i nie wolno jej wyrzucać. Należy ją przechowywać dla 
późniejszych celów oraz musi ona się znajdować w pobliżu maszyny, w razie gdyby osoba 
trzecia jej potrzebowała. 

Przestrzegać wskazówek dot. bezpieczeństwa! 

Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję. Dzięki 
temu ułatwiona będzie odpowiednia obsługa maszyny oraz uniknie się 
nieporozumień i ewentualnych szkód. Trzymać się wskazówek ostrzegawczych 

oraz bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do poważnych obrażeń. 

 

Poprzez ciągłe udoskonalanie naszego produktu, niektóre rysunki czy zawartości mogą 
się trochę różnić. Gdyby Państwo jednak znaleźli błąd, proszę nas o tym poinformować 
telefonicznie, mailowo lub wypełniając formularz znajdujący się na końcu tej instrukcji. 

 

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów! 

 

Prawa autorskie 
© 2011 
 
Dokument ten jest chroniony prawami autorskimi. Jakiekolwiek nieautoryzowane 
powielanie, tłumaczenie lub wykorzystanie zdjęć, ilustracji i tekstu niniejszej instrukcji, 
będzie prawnie ścigane! 

 

 

ADRESY OBSŁUGI KLIENTA 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 
service@holzmann-maschinen.at 
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1 TECHNIKA 

1.1 Komponenty i elementy obsługi 
1 Prowadnice taśmy, regulowane 

2 Dźwignia do ręcznego dostrajania 

3 Koło ręczne do naprężania taśmy piły 

4 Ramię piły 

5 Konsola obsługi 

6 Silnik 

7 Pompa układu chłodzenia 

8 Ogranicznik obrabianego elementu, regulowany 

9 Imadło 

10 Podstawa maszyny 

11 Dźwignia blokująca ramię piły 

12 Koło ręczne imadła 

13 Dźwignia zaciskowa mimośrodowa 

 

1.2 Dane Techniczne 
Zakres cięcia 0° na okrągło/w 
kwadracie/na płasko 

225mm/200x200mm/245x180mm 

Zakres cięcia 45° na okrągło/w kwadracie 160mm/160x160mm 

Zakres cięcia 60° na okrągło/w kwadracie 100mm/100x100mm 

Prędkość 45/90 m/min 

Wymiary brzeszczotu piły 2480x27x0.9mm 

Moc silnika S1 (100%)/S6 1.1kW / 1.5kW 

Napięcie sieci 400V (zabezpieczenie 16A) 
 

Pompa układu chłodzenia 100W 

Waga netto/brutto ok. 200kg/216kg 

Wymiary maszyny ok. 1430 x 720 x 1700 mm 

Z zastrzeżeniem zmian technicznych! 

Ciśnienie akustyczne 70 db. 
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2 BEZPIECZEŃSTWO 

2.1 Używanie maszyny zgodnie z przeznaczeniem 
Maszynę można używać wyłącznie wówczas, gdy jest w nienagannym stanie 
technicznym, oraz gdy spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa! Natychmiast usuwać 
wszelkie zakłócenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu podczas pracy!  

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w urządzeniach zabezpieczających 
maszyny! 

BS 275 BP nadaje się wyłącznie do cięcia metalu! 

Firma Holzmann nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, czy urazy, które 
wynikną z niewłaściwej obsługi maszyny. 

2.1.1 Warunki pracy 
Maszyna przeznaczona jest do pracy w następujących warunkach: 

Wilgotność Max 70% 
  
Temperatura od +5°C 

do +40°C 
 

  
Maszyna nie jest przystosowana do pracy na zewnątrz. 

Nie wolno obsługiwać maszyny w pomieszczeniach narażonych na pożar lub eksplozję. 

2.2 Niedopuszczalne użytkowanie maszyny 
 Nie wolno obsługiwać maszyny w innych warunkach, niż te podane w instrukcji. 
 Niedopuszczalna jest obsługa maszyny bez zamontowanych urządzeń 

zabezpieczających; zabronione jest zdemontowanie lub wyłączenie tych urządzeń. 
 Nie wolno obrabiać materiałów, które nie są wymienione w tej instrukcji. 
 Nie wolno obrabiać elementów, których wymiary nie mieszczą się w granicach 

podanych w tej instrukcji. 
 Niedopuszczalna jest zmiana konstrukcji maszyny. 
 Nie wolno używać maszyny do celów, które nie odpowiadają w 100% tym, które 

są podane w instrukcji. 
 Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które nie są przystosowane do BS 275 

GP. 
 Nigdy nie zostawiać maszyny bez nadzoru, w szczególności wtedy, gdy w pobliżu 

znajdują się dzieci! 

 

2.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 

Należy zawsze wymieniać znaki ostrzegawcze i/lub naklejki, które są 
nieczytelne, lub które zostały usunięte! 
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Aby uniknąć uszkodzeń maszyny lub urazów, należy KONIECZNIE 
przestrzegać następujących wskazówek: 
 

  
  

 

 
Miejsce pracy oraz podłogę wokół maszyny utrzymywać w 
czystości, usuwać resztki oleju, smaru czy materiałów! 
Zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy! 
Nie obsługiwać maszyny na zewnątrz! 
Zabroniona jest obsługa maszyny po zażyciu leków, alkoholu 
lub narkotyków! 
 

  

 

 
Zabronione jest wspinanie się na maszynę! 
Ciężkie obrażenia po możliwym upadku. 
 

  

 

 
BS 275 GP może być obsługiwana wyłącznie przez 
przeszkolony do tego personel. Osoby nieupoważnione, w 
szczególności dzieci, nie mogą zbliżać się do pracującej 
maszyny! 
 

  

 

 
Podczas pracy przy maszynie nie wolno nosić biżuterii, 
luźnego ubrania, krawatów, długich, rozpuszczonych włosów. 
Luźne obiekty mogą zostać wciągnięte przez obracające się 
części maszyny, co może doprowadzić do urazów! 
 

  

 

 

Podczas pracy nosić odpowiednie wyposażenie 
zabezpieczające (nauszniki, okulary czy odzież ochronną,…)! 

 
  

 

 
Pył z drewna może zawierać w sobie chemiczne substancje, 
które mogą wpłynąć na zdrowie. Pracować wyłącznie w 
pomieszczeniach, gdzie jest dobra wentylacja oraz zawsze 
zakładać maskę pyłoodporną! 
 

 

 
Pracująca maszyna nie może być zostawiana bez nadzoru! 
Przed opuszczeniem miejsca pracy wyłączyć maszynę! 
 

  

 

 
Przed przystąpieniem do konserwacji lub regulacji maszyny 
należy odłączyć ją najpierw od prądu! Przed odłączeniem jej 
od prądu wyłącznik ustawić w pozycji OFF. 
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+ Nie jest konieczna konserwacja wszystkich części maszyny, dlatego nie 
trzeba jej demontować. Naprawiać może ją wyłącznie fachowiec! 

+ Wyposażenie dodatkowe: Używać wyłącznie polecanych przez HOLZMANN 
części! 

+ W razie pytań prosimy skontaktować się z obsługą klienta. 

2.4 Urządzenia zabezpieczające dla BS 275 GP 
Maszyna posiada następujące urządzenia zabezpieczające: 

 Automatyczny wyłącznik krańcowy 
 Wyłącznik awaryjny na konsoli obsługi 

2.5 Ryzyka poboczne 
Mimo przestrzegania wszystkich wskazówek oraz mimo odpowiedniego używania 
maszyny, należy zwrócić uwagę na następujące ryzyka: 

 Niebezpieczeństwo urazu rąk/palców poprzez poruszające się części maszyny. 
 Niebezpieczeństwo urazu poprzez kontakt z częściami przewodzącymi prąd. 
 Niebezpieczeństwo urazu przez pęknięcie lub odskoczenie obrabianego elementu, 

narzędzia lub podczas toczenia bez konika. 
 Uszkodzenie słuchu, gdy niezakładane będą podczas pracy nauszniki ochronne. 
 Niebezpieczeństwo urazu oczu przez latające wióry, również, gdy założone są 

okulary ochronne. 

Ryzyka te można zminimalizować, gdy przestrzegane będą wszystkie wskazówki 
odnośnie bezpieczeństwa a maszyna będzie odpowiednio konserwowana i utrzymywana 
w porządku. Musi być ona również obsługiwana przez przeszkolone osoby. Mimo 
wszystkich urządzeń zabezpieczających, zdrowy rozsądek oraz odpowiednie techniczne 
przeszkolenie do obsługi BS 275 GP są najważniejszymi czynnikami zapewniającymi 
bezpieczeństwo podczas pracy! 

3 MONTAŻ 

3.1 Czynności przygotowujące 

3.1.1 Zakres dostawy 
Po otrzymaniu maszyny upewnić się, czy dostarczone zostały wszystkie części, oraz czy 
nie są one uszkodzone.  Uszkodzenia lub braki należy zgłosić sprzedającemu lub 
spedytorowi. Widoczne uszkodzenia powstałe podczas transportu muszą zostać 
odpowiednio zgłoszone na liście przewozowym. Opakowanie otwierać ostrożnie! 

 

  

Nigdy nie używać kabla sieciowego do transportu maszyny 
lub innych czynności. 
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3.1.2 Miejsce pracy 
Wybrać odpowiednie miejsce dla maszyny; 

Należy zawsze pamiętać o wymogach dot. bezpieczeństwa z rozdziału 2. 

Wybrane miejsce musi mieć odpowiednie przyłącze do sieci elektrycznej oraz mieć 
możliwość podłączenia odciągu. 

Wokół maszyny powinno być minimum 0,8 m wolnego miejsca. Przed i za maszyną musi 
być większy odstęp między maszyną a innymi przedmiotami, który umożliwi obrabianie 
długich elementów. 

3.1.3 Transport/wyładowanie maszyny 
Wyciąganie maszyny z opakowania, montaż i ustawianie jej w miejscu pracy: zawsze 
przy pomocy odpowiedniego urządzenia do podnoszenia! 

 

 OSTRZEŻENIE 
 
Tylko wykwalifikowany personel może transportować czy 
podnosić maszynę. Osoby do tego przeszkolone powinny 
być również wyposażone w odpowiedni sprzęt. 

 

Upewnić się, że urządzenie do podnoszenia (dźwig, wózek widłowy, itp.) znajduje się w 
nienagannym stanie technicznym. 

Do przemieszczania zapakowanej jeszcze maszyny można używać paleciaka lub wózka 
widłowego. 

3.1.4 Przygotowanie powierzchni 
Usunąć środek konserwujący oraz resztki smaru, którymi zostały pokryte części 
maszyny, aby chronić je przed korozja. Można to zrobić zwykłym środkiem czyszczącym. 
Nie używać rozpuszczalnika nitro lub innych mocnych środków a w żadnym wypadku nie 
używać wody! 

 

 

 

 

 

 

  

WSKAZÓWKA 
Używanie rozpuszczalników do farb, benzyny, 
agresywnych chemikaliów prowadzi do uszkodzenia 
powierzchni maszyny! 
 
Dlatego: Podczas czyszczenia używać wyłącznie łagodnych 
środków czyszczących. 
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3.2 Montaż części zdemontowanych na czas transportu 
 

BS 275 GP w zasadzie jest cała zmontowana.  

Należy tylko skręcić ze sobą za pomocą śrub agregat piły oraz jej podstawę. Następnie 
należy zamontować ogranicznik obrabianego elementu na imadle. Przed włączeniem 
urządzenia sprawdzić wszystkie śruby, w razie konieczności dokręcić je. 

3.3 Podłączenie do prądu 

3.3.1 Uziemienie 
 

 UWAGA 
 
Nigdy nie pracować z nieuziemioną maszyną! 
 
Możliwe poważne obrażenia wynikające z porażenia 
prądem: 
 
Dlatego: maszyna musi być uziemiona i podłączona do 
gniazdka z działającym uziemieniem 
 

 

+ Poniższe wskazówki skierowane są do wykwalifikowanego elektryka. Jedynie on 
jest upoważnioną osobą do podłączania tej maszyny do sieci elektrycznej! 

+ Maszynę podłączyć do uziemionego gniazdka! 
+ Kabel uziemiający jest zielono-żółty. 
+ Zasilanie musi być zabezpieczone 16A. 
+ Po podłączeniu maszyny do prądu sprawdzić kierunek obracania się piły. Gdy 

kierunek obracania się piły nie jest prawidłowy, konieczne jest zamienienie dwóch 
prowadzących faz. 

+ W przypadku naprawy lub wymiany, uziemienia nie można podłączać do gniazdka 
znajdującego się pod napięciem! 

+ Razem z wykwalifikowany elektrykiem lub serwisantem sprawdzić, czy wskazówki 
odnośnie uziemienia są zrozumiałe oraz czy maszyna jest uziemiona! 

+ Natychmiast wymienić uszkodzony kabel! 

 

3.4 Naprężanie brzeszczotu piły 
Przed każdym uruchomieniem maszyny sprawdzić naprężenie brzeszczotu piły. Po 
skończonej pracy zawsze lekko poluzować brzeszczot. 

Regulowaną prowadnicę brzeszczotu piły ustawić z lewej strony (patrząc z przodu). 
Następnie naprężyć brzeszczot kołem ręcznym do naprężania brzeszczotu piły. 

Brzeszczot jest prawidłowo naprężony, gdy po środku obszaru cięcia ugnie się ona mocą 
50Nm i na 3 mm. 
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Uwaga! Koło do regulacji naprężenia ustawić tak, aby nie stykało się kołem do regulacji 
imadła. 

3.5 Płyn chłodzący 
Napełnić zbiornik mieszanką płynu chłodzącego i wody. Płyn chłodzący wymieszać z wodą 
w stosunku podanym w jego instrukcji obsług. 

Firma HOLZMANN proponuje np. koncentrat płynu chłodzącego KSM5L (rozcieńczany 
1:30). 

4 OBSŁUGA 

4.1 Konsola obsługi (Fig. B) 
A) Wyłącznik 
B) Włącznik 
C) Wyłącznik awaryjny – wyłącza natychmiast maszynę w awaryjnych sytuacjach 
D) Włącznik („I”)/Wyłącznik („0”) pompy układu chłodzenia 
E) Przełącznik wyboru prędkości piły 

4.2 Ustawienia 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
Wszelkich prac przezbrojenia dokonywać, gdy maszyna jest 
odłączona od prądu! 

 

4.2.1 Mocowanie obrabianego elementu 
 

 UWAGA 
 
UWAGA nie obrabiać długich elementów bez podpory! 
Niebezpieczeństwo poważnych urazów! 
 
Dlatego: długie, wystające elementy muszą być podpierane 

 

 Poluzować dźwignię mimośrodową (13 – Fig. A) 
 Obrabiany element położyć tak, aby leżał przy 

stałej szczęce 
 Prawidłowo ułożyć obrabiany element (zobacz 

zdjęcie po prawej) 
 Wystające elementy muszą być podparte! 



 

15 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

 Ruchome szczęki przysunąć do obrabianego elementu (12 – Fig. A) i pozostawić 
ok. 3-4 mm odstępu 

 Mocno zamocować obrabiany element za pomocą dźwigni mimośrodowej (13 – 
Fig. A) 

 Dzięki temu ułatwione będzie mocowanie elementów o tej samej szerokości! 

Do cięcia elementów o tej samej długości używać regulowanego ogranicznika (8 – Fig. A) 

 

 

 

 

4.2.2 Regulacja prowadnicy brzeszczotu piły 
Prowadnica brzeszczotu piły służy do dopasowania wolnego odstępu do obrabianego 
elementu. 

 OSTRZEŻENIE 
 
Nie regulować prowadnicy, gdy maszyna jest włączona! 
Niebezpieczeństwo poważnych urazów dłoni i ramion! 
 
Dlatego: przed rozpoczęciem regulacji prowadnicy 
wyłączyć maszynę i zaczekać, aż brzeszczot piły 
się zatrzyma. 

 

Pochylić ramię piły na ok. 5 mm do górnej krawędzi obrabianego elementu. 

Lewa prowadnica brzeszczotu piły, po poluzowanie czarnej śruby skrzydełkowej (1 – Fig. 
A), może być przestawiana wzdłuż brzeszczotu piły. 

Lewą prowadnicę brzeszczotu piły ustawić jak najbliżej obrabianego 
przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Ustawianie kąta cięcia 
Po poluzowanie ramienia blokującego (11 – Fig. A) można odchylać ramię piły pod 
kątem, do 60°. 

WSKAZÓWKA 
Przed rozpoczęciem cięcia pozwolić silnikowi 
osiągnąć swoją maksymalną prędkość! 

WSKAZÓWKA 
Zbyt duża odległość między prowadnicą a obrabianym 
przedmiotem prowadzi do kiepskich wyników cięcia a w 
następstwie tego do szybszego zużywania się brzeszczotu 
piły! 
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Wartość kąta można odczytać na skali, poniżej obrabianego elementu.  

Po ustawieniu kata z powrotem dokręcić ramię blokujące (11 – Fig. A). 

4.3 Ręczna obsługa 
Otworzyć cylinder (Fig. C – 15), włączyć maszynę, włączyć dopływ płynu chłodzenia, 
wziąć uchwyt ręczny, odblokować ramię piły, nacisnąć gałkę na uchwycie ręcznym – 
brzeszczot piły porusza się. 

 UWAGA 
 
Przed rozpoczęciem cięcia zaczekać, aż piła osiągnie 
swoja maksymalną prędkość! 
Powoli dosuwać ramię piły do obrabianego elementu. 
Zbyt duży nacisk na obrabiany element może 
doprowadzić do przeciążenia maszyny, do szybszego 
zużycia brzeszczotu piły lub do jej pęknięcia! 

 

4.4 Praca automatyczna 
Regulując cylinder obniżania (Fig. C – 15) oraz wyłącznik krańcowy (Fig. C – 16) można 
ustawiać prędkości cięcia oraz głębokości cięcia. Piła tnie samodzielnie a po skończonym 
cięciu wyłącza się automatycznie. Aby prawidłowo ustawić prędkość obniżania, należy 
dobrze znać właściwości obrabianego elementu. Ponad to zwrócić uwagę na prawidłowy 
wybór brzeszczotu piły oraz należy dobrać odpowiednią prędkość! 
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5 KONSERWACJA 
 UWAGA 

 
Dokonując konserwacji i czyszczenia, gdy maszyna jest 
włączona: 
 
Może dojść do poważnych uszkodzeń urządzenia czy urazów, 
przez omyłkowe włączenie jej! 
 
Dlatego: 

ρ zawsze należy najpierw wyłączyć maszynę a  
potem odłączyć ją od prądu. 
 

 
Cała maszyna nie wymaga konserwacji, jedynie niektóre jej części. 
 
Regularna konserwacja maszyny przedłuża jej żywotność. 
 
Napraw mogą dokonywać jedynie wykwalifikowane do tego osoby!  
Dokładne czyszczenie maszyny gwarantuje jej dłuższą żywotność, agresywne chemikalia 
oraz środki ścierające prowadzą do uszkodzenia maszyny! 
 
Po skończonej pracy maszyna oraz jej części muszą zostać dokładnie wyczyszczone. 
Regularnie sprawdzać, czy tabliczki ze wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzegawczymi są 
czytelne. 
 
Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające 
działają poprawnie. 
 
Codziennie sprawdzać poziom oleju. Codziennie sprawdzać poziom płynu chłodzenia. 
 
Gdy maszyna będzie magazynowana, nie wolno stawiać jej w wilgotnych 
pomieszczeniach oraz należy ją chronić przed wpływami pogody. 
 
Przynajmniej raz w tygodniu sprawdzać, czy śruby są dobrze dokręcone. 
 
Przed pierwszym uruchomieniem, oraz po każdych 100 godzinach roboczych, wszystkie 
ruchome części łączące maszynę smarować cienką warstwą smaru lub oleju. 
 

+ Uszkodzenia usuwa Państwa dystrybutor. 
+ Napraw mogą dokonywać wyłącznie przeszkolone do tego osoby! 
+ Mechanizm został nasmarowany u producenta i nie wymaga 

ponownego smarowania. 
 
Po każdej pracy: 
 
Ramię piły ustawić w górnej pozycji. 
Poluzować brzeszczot piły. 
Odłączyć maszynę od prądu. 
Dokładnie oczyścić maszynę. 
Nasmarować gładkie powierzchnie imadła oraz prowadnice olejem 
maszynowym. 
Zbiornik na płyn chłodzący oczyścić z trocin. 
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Raz w miesiącu: wymieniać płyn chłodzący, dokładnie czyścić zbiornik na płyn 
chłodzący! 
 

5.1 Czyszczenie 
Dokładne czyszczenie maszyny gwarantuje długą żywotność maszyny i zapewnia 
bezpieczeństwo. 

Po każdej skończonej pracy maszyna oraz jej wszystkie części muszą zostać dokładnie 
oczyszczone. 

Usunąć metalowe opiłki (zagrożenie urazu!) jak również kurz z metalu za pomocą 
zmiotki. 

 

 

 

 

 

 

ρ Zaimpregnować lśniące powierzchnie maszyny środkiem antykorozyjnym (np. 
WD40). 

5.2 Utrzymanie maszyny w dobrym stanie 

5.2.1 Wymiana brzeszczotu piły 
 Zdjąć tylną osłonę ramienia piły poluzowując wszystkie śruby S. 
 Całkowicie poluzować brzeszczot piły za pomocą koła ręcznego H. 
 Zdjąć ostrożnie stary brzeszczot piły. Podczas tej czynności zawsze nosić rękawice 

ochronne. 
 Nakładając nowy brzeszczot przełożyć go najpierw przez łożysko prowadnicy piły. 

Następnie przełożyć go przez rolki U. 
UWAGA: Uważać, aby prawidłowo nałożyć nowy brzeszczot piły! Dlatego 
zapamiętać, w którą stronę były zwrócone zęby starego brzeszczotu piły! 

 Naprężyć brzeszczot piły za pomocą koła ręcznego U. 
 Brzeszczot jest prawidłowo naprężony, gdy po środku obszaru cięcia ugnie się ona 

mocą 50Nm i na 3 mm. 
 Ręką poruszyć rolki i sprawdzić kierunek poruszania się brzeszczotu piły! 

5.2.2 Regulacja prowadnic brzeszczotu piły 
Liczby podane w () odnoszą się do części z oznaczeń części zamiennych, których lista 
znajduje się na końcu tej instrukcji. 

Poluzować nakrętkę i przekręcić prowadnicę (80), aby zwiększyć odstęp między 
brzeszczotem a łożyskami. 

WSKAZÓWKA 
 
Stosowanie rozpuszczalników, agresywnych 
chemikaliów oraz środków do szorowania może 
doprowadzić do uszkodzenia maszyny! 
 
Dlatego: 

ρ Podczas czyszczenia używać wyłącznie łagodnych 
środków czyszczących! 
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Ustawić następnie górne łożysko (79) i sprawdzić, czy odstęp miedzy brzeszczotem a 
górnym łożyskiem wynosi minimum 0.2-0.3 mm. W razie konieczności poluzować śruby 
ramienia (74). 

Do ustawienia bocznego łożyska (78) ustawić tak prowadnicę (80), aby brzeszczot mógł 
spokojnie się prześlizgiwać a odstęp wynosił ok. 0,04 mm. 

Po skończonym ustawieniu z powrotem dokręcić nakrętkę! 
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6 USUWANIE USZKODZEŃ 
 
 
Przed przystąpieniem do usuwania uszkodzeń należy najpierw odłączyć 
maszynę od prądu. 
 
 

Błąd Możliwa przyczyna Usunięcie usterki 
Maszyna się nie włącza  Maszyna nie jest 

podłączona 
 Uszkodzone 

zabezpieczenie lub 
ochrona 

 Uszkodzony kabel 

ρ Sprawdzić wszystkie 
połączenia elektr. 

ρ Wymienić 
zabezpieczenie, 
aktywować ochronę 

ρ Wymienić kabel 
Brzeszczot piły nie 
osiąga swojej prędkości 

 Za długi kabel 
przedłużający 

 Silnik 
nieprzystosowany do 
danego napięcia 
 

 Słaba sieć 
elektryczna 

ρ Wymienić na 
odpowiedni kabel 

ρ Sprawdzić pokrywę 
puszki, czy dobrze 
są połączone 
wszystkie kable 

ρ Skontaktować się z 
elektrykiem 

Maszyna mocno wibruje  Stoi na nierównej 
powierzchni 

 Luźne mocowanie 
silnika 

 Sprężyna napięcia 
piły jest zużyta lub 
uszkodzona 

ρ Od nowa wyrównać 
 

ρ Dokręcić śruby 
mocujące 
 

ρ Wymienić sprężynę 
 

Złe rezultaty cięcia  Zbyt szybki posuw 
 Luźny brzeszczot 

piły 
 

ρ Wybrać powolniejszy 
posuw 

ρ Naprężyć brzeszczot 
piły 

 

WIELE POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ USZKODZEŃ MOŻNA WYKLUCZYĆ PO 
ODPOWIEDNIM PODŁĄCZENIU DO ZASILANIA. 

 

6.1 Regulacja ramienia piły 
Gdy konieczne będzie wykonanie cięcie innego niż pod katem 
90° i wykluczy się inne błędy zawarte w tabeli, należy ponownie 
ustawić ramię piły. 

Ramię można ponownie ustawić za pomocą przestawienia części 
(32).  
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7 ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
Używać należy wyłącznie oryginalnych części zamiennych Holzmann, które odpowiednio 
do siebie pasują. Ułatwia to ich montaż oraz przedłuża żywotność całej maszyny. 

 

                      WSKAZÓWKA 
 
Wmontowanie nieoryginalnych części prowadzi do 
utraty gwarancji! 
Dlatego: 

ρ wymieniając części należy używać zawsze 
oryginalnych. 

 
 

 Adresy znajdują się na początku instrukcji 
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8 SCHEMAT POŁĄCZEŃ 
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9 CZĘŚCI ZAMIENNE 

 

8.1 Lista części zamiennych 
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25 
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

9 DEKLARACJA ZGODNOŚCI/CERTIFICATE OF 
CONFORMITY 
 

    
 

HOLZMANN MASCHINEN® Austria GmbH 
Schörgenhuber GmbH 

A-4170 Haslach, Markplatz 4 
Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Nazwa/name 
 Piła taśmowa BS 275GP 
Model/model 
 Holzmann BS 275GP 
Dyrektywa EG/ EC directives 
  2006/42/EC 

 2006/95/EC 
 2004/108/EC 

Zastosowane zharmonizowane normy// applicable Standards 
  EN ISO 12100-1:2003+A1:2009, EN ISO 12100-

2:2003+A1:2009 EN ISO 14121-1 :2007, ISO/TR 14121-2 
:2007 

 EN 60204-1:2006+A1:2009 
 EN 61000-6-3:2001+A11:2004, EN 61000-6-1-2001 

Numer zarejestrowania/registration number 
 
  EZ/2009/90008C-01 

 EZ/2009/90009C-01 
 EZ/2009/90011C-01 

Organ wystawiający/office of issue 
 
 SGS TAIWAN LTD. 
 

Niniejszym zaświadcza się, że wymieniona powyżej maszyna, pod względem swojej budowy, 
odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny oraz wyżej wymienionym dyrektywom. Deklaracja 
ta traci swoją ważność, gdy zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany maszyny, które nie zostały 
wcześniej z wyraźnie ustalone. 

Hereby we declare that the mentioned machine fulfil the above stated EC-Directives. Any manipulation of the 
machines not authorized by us renders this document invalid. 

 

 

 

Haslach, 03.03.2011 

Miejsce/Data                                                     Klaus Schörgenhuber, Dyrektor 

 


