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A doboz tartalma képekben

A képek nem mindegyike méretarányos

Műszaki adatok

Dobozméret
Asztalméret
Vastagsági asztalméret
Vastagsági gyalu maximális befogadása
Maximális fogásmélység
Feszültség
Fordulatszám
Teljesítmény felvétel
Kés szélesség
Üresjárati zajszint
Zajszint terhelés alatt
K
Fogásmélység
Gépsúly Netto / Brutto
Vezetőlemez dönthetősége
Kések száma
Legnagyobb gyalulható méret

1116x59x60 cm
920x250 mm
260x250 mm
250x160 mm
0,0-2mm
230V / 50Hz
6700 fordulat/perc
1600 W
254 mm
93 dB (A)
98 dB (A)
4 dB (A)
0,0 mm-3 mm
83 / 89 kg
90°-45°
2db
6-160x254 mm

A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében:
Tartsa tisztán a munkaterületet.
A munkaterületen és munkapadon lévő rendetlenség, fokozza a sérülés veszélyét.
Vizsgálja meg a munkavégzés környezetét.
Az elektromos gépeket nem szabad a szabadban, esőben és nyirkos nedves helyeken használni.
Gondoskodjon a munkavégzés helyének megfelelő megvilágításáról. Tilos az elektromos gépeket,
így a gyalugépet is tűz és robbanásveszélyes környezetben használni.
Védekezzen az áramütés ellen.
Csak 220/230V-os földelt hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú cipőt a
munkavégzés folyamán.
Tartsa távol a kisgyermekeket.
Ne engedje a munkaterület közelébe a gyermekeket, tartson távol mindenkit a vezetékektől és
hosszabbítóktól, valamint a gépektől, akik nem a munkavégzéshez kapcsolódóan vannak jelen.
A használaton kívüli gépeket zárja el.
Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermekek ne tudjanak hozzáférni.
Ne erőltesse túl gépet.
A rendeltetésszerűen használja a gépet. Ez a gyalugép nem ipari felhasználásra készült.
Használja mindig a megfelelő gépet és szerszámot.
Ne erőltesse túl gépét. Nagyobb teljesítményű gépet igénylő munkavégzéshez, használjon nagyteljesítményű
gépet. Ne használja a gyalugépet a rendeltetéstől eltérő célra. Ne végezzen
lényeges átalakítást a gépen
Viseljen megfelelő ruházatot.
Nem szabad bő ruhát, gyűrűt, vagy más ékszereket viselni, ezek ugyanis beakadásukkal balesetet okozhatnak.
A hosszú hajat le, vagy be kell kötni.
Használjon védőszemüveget.
Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott.
Karbantartás tisztítás.
Rendszeresen tisztítsa meg a gépet munkavégzés után, ha szükséges közben is. Petróleummal tisztítsa az
alkatrészeket. A forgó alkatrészeket ne olajjal, hanem spray-el fújja be. Például: WD-40-el. A kések
különösen élesek és a forgás miatt különösen balesetveszélyesek.
Mindig használja a késvédőt:
Rövid, kicsi munkadaraboknál, fogja azokat szorítóba, vagy más befogóba, használja az anyagtoló
szerkezetet.

A VASTAGOLÓ GYALUGÉP ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSA
A berendezés leírása:
Különböző faanyagok keresztmetszeti kialakítására szolgáló faipari gépi berendezés. A forgó főmozgást
mindkét állásban a nagy sebességgel forgó késtengelybe befogott gyalukések végzik, míg az előtoló
mellékmozgást pedig a gépi erővel behúzóhengerek segítségével előtolt faanyag.
A gyalugép fokozott hatóképességű veszélyforrásnak minősül, ezért a munkavégzésre való alkalmasság
megállapításánál alapfeltételként kell kezelni a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot meglétét. A
gépet csak az alapdokumentációban (gépkönyvben) meghatározott célra szabad használni, a technológiai és
munkavédelmi utasítások alapján.
A vastagsági gyalugép
Egyoldalt már egyengetett faanyag pontos vastagsági méretre való forgácsolására szolgáló, forgó főmozgású
gép. A gép vastagoló asztallap feletti elrendezése, elől az etetőoldalon fölűl vannak a visszahúzás gátló
kilincsek, ezután következik a rovátkolt rendszerint osztott és rugózó behúzóhenger, majd a kétkéses késtartó
(fortuna), mögötte az elszedőoldalon az osztott és rugózó továbbítóhenger.
Az asztallap a gépvázba szerelt vezetékeken függőleges irányban állítható. (fogásvétel)
Személyi feltételek:
A gép kezelését 18. életévét betöltött egészségileg alkalmas személy végezheti. A gépet csak olyan dolgozó
használhatja, aki a gép kezelésével kapcsolatos szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajátította.
A betanulás és begyakorlás idejére fokozott felügyeletet kell biztosítani. Anyagmozgatáshoz, valamint a gép
kiszolgálásához minimális létszám egyengetésnél 1 fő, vastagolásnál 2 fő. (Kiszedő és az adagoló)
Veszélyforrások
A gyalugépek üzemeltetése közben az alábbi veszélyes és ártalmas tényezőkre kell figyelni, ill. káros hatásuk
ellen védekezni:
motor, szíjtárcsa vagy hajtószíj megérintése, a kések, vagy a késtengely kiegyensúlyozatlanságából vagy nem
megfelelő befogásukból eredő ütések, törés, éles kések megérintése. A munkadarab gyalulás közbeni hirtelen
elmozdulása, visszavágódása gyalulás közben kivágódó ággöcs (csomó), vagy faszilánk.
Védőeszközök,védőberendezések: A gépet védőberendezések nélkül üzemeltetni TILOS, ez vonatkozik a
beállítási és próbavágási műveletekre is. Egyéni védőeszközök
Füldugó, vagy fülvédő. Kesztyűt tilos használni munkavégzés közben.
Porvédő maszk (géptakarításnál, karbantartásnál)
Ötujjas védőkesztyű (üzemzavar elhárításnál) A gép kezelője köteles a munkavégzés során
rendeltetésszerűen használni az egyéni védőeszközöket.
A gép kezelője köteles a munkahelyen:
Zárt ujjú testhez simuló, jó állapotban levő munkaruhát viselni.
Zárt, a lábat jól tartó lábbelit viselni, tornacipő, szandál, papucs nem lehet.
A munkavégzéshez előírt védőfelszerelést használni. Hosszú haj esetén a hajat teljesen elfedni (kendőt,
sapkát viselni).
Üzembehelyezésnél fellépő veszélyek:
A biztonságos munkavégzés feltétele az előbb felsorolt veszélyes és ártalmas tényezők elleni hatásos
védekezés, amely érdekében az alábbiakat kell betartani:
A késeket takaró védőburkolat nélkül a gépet beindítani és üzemeltetni tilos
A kések cseréje során ügyelni kell a tárolás, ki és beszerelés szabályaira
A késtartó tengelybe csak azonos tömegű gyalukéseket szabad helyezni, ill. beszerelni.
Csak olyan késtengelyt szabad használni, amelyen fel van tüntetve a megengedett maximális fordulatszám.
A megengedettnél nagyobb fordulatszámmal járatva a szerszámot, annak forgácsoló élei kirepülhetnek és
nemritkán halálos kimenetelű balesetet okozhatnak. Ne végezzen átalakítást a gépen!
A kések tengelybe helyezésekor azokat azonos magasságúra kell beállítani
A rögzítőcsavarok szorításánál a csavarkulcsot tilos meghosszabbítani (pl. csődarabokkal), mert ez a
csavarmenet megszakadásához vezethet.
A gép felújítása után késtengely statikai és dinamikai kiegyensúlyozottságát ellenőrizni kell
A kések tömegét, ha azok nem egy készletből származnak, beszerelés előtt tolósúlyos mérlegen ellenőrizni
kell. A kések beszerelése és a csavarok megszorítása után az ellenőrzés módja a rövid ideig tartó üresen
járatás, amely az üzemi fordulatszámon történik. Többszöri ki-be kapcsolással.

További ellenőrzési lehetőség a próbagyalulás.
Késcsere után 10-15 perc gyalulás után a késrögzítő csavarok utánhúzása, ill. ellenőrzése kötelező.
A tengely és a kések felszerelése, beállítása után az asztallapok beállítása következik. Először a hátsó, azaz a
felfutó asztallapot kell úgy beállítani, hogy szintje a késélkör legmagasabb pontjával essen egybe. Az elülső
asztallapot a hátsóval párhuzamosan kell beállítani, vízmértékkel kereszt és hosszirányban egyaránt
ellenőrizni kell.
Gyalugépen végzett idommarásnál a késtartó tengely szabadon maradt részét kör kereszmetszetűre kell
kiegészíteni.
A gép indítása előtt a gép kezelőjének minden esetben ellenőrizni kell az alábbiakat:
A gép elektromos kábeleinek, csatlakozásainak, kapcsolóinak épségét. A késtengely központosított
ütésmentes futását, a kések biztonságos felerősítését. A kések vágóéleinek épségét .
A védőberendezések állapotát, megfelelő rögzítését. Az asztal a kések élköréhez viszonyított magasságát,
távolságát, rögzítettségét. Vezetővonalzó beállítását, rögzítettségét.
Ellenőrizni kell, hogy a gép biztonságos kiszolgálásához rendelkezésre álljon megfelelő szabad terület.
Körültekintően meg kell győződni arról, hogy a gép indításával senkit sem veszélyeztet.
Amennyiben a munka megkezdéséhez minden szükséges feltétel biztosított, kizáró ok és veszélyhelyzet nem
áll fent, a személyi feltételek biztosítottak, úgy a gép működésbe hozható.
A főkapcsoló bekapcsolása után a gépen levő kezelő kapcsoló zöld színű gombjával a gépet működésbe
hozzuk. Megmunkálás közben a kés tengelyvonalán átnyúlni nem szabad.
A munkavégzésre vonatkozó előírások
Üzemeltetésnél balesetveszélyt jelent az anyagbehúzó és továbbitó henger, valamint a gyalukések
megérintése, az anyag visszavágódása, a megmunkált anyag elszedése. A forgó késtartó tengely és a
hengereket burkolat nélkül tilos üzemeltetni!
A gép beállítását a késtartó tengelyen kell kezdeni. A késtartó tengely beállítása után, a továbbító hengerek
beszabályozása céljából az asztallapot olyan magasra emeljük, hogy az állítófa a kések élét éppen csak
érintse. Ezután az első (rovátkolt) és a hátsó (sima) henger palástjának a alsó érintő vonalát, valamint a
nyomógerendákat is erre a magasságra kell állítani, majd az első rovátkolt hengert és nyomógerendát 0,7 mmtel süllyeszteni kell. Ezután el kell helyezni a gépen a védőburkolatot, vagy védőburkolatokat. Vastagsági
gyalugép behúzóhengere előtt az anyag visszavágódását gátló, a gép elején felszerelt bütyöksor berendezést
kell alkalmazni. Az előtolás sebességét a faanyag minőségétől és a forgácsolás mélységétől függően úgy kell
beállítani, hogy a forgácsolási sebesség ne csökkenjen az előírt érték alá.
Kombinált gyalugép használatának általános munkabiztonsági előírásai
Üzemzavar elhárítás
A berendezést vészhelyzetben le kell állítani. A piros kezelőgomb benyomásával a gépet üzemen kívül
helyezzük, főkapcsolóval áramtalanítunk. Mechanikai és elektromos hibákat csak megfelelően képzett
szakember végezheti el. Javítás alatt a gépre BEKAPCSOLNI TILOS feliratú táblát kell jól látható helyen a
főkapcsolóra helyezni. Különböző szerszámok, tartozékok, berendezések le és felszerelése, beállítása során a
dolgozó veszélyzónába kerül és ott végzi munkáját. A balesetek megelőzése céljából csak áramtalanított
állapotban lehet a javítási műveleteket elvégezni. Elhasználódott, vagy sérült védőberendezést azonnal ki kell
cserélni, vagy megjavítani.
Karbantartás
Műszak befejezését követően a gépet üzemi kapcsolóval kell leállítani és a főkapcsolóval áramtalanítani.
A berendezés üzemszerű leállítása:
A gépen lévő kezelő kapcsoló piros gombjának megnyomásával a gépet üzemen kívül helyezzük, a
főkapcsoló kikapcsolásával pedig áramtalanítjuk azt.
A gép leállítása után a még forgásban lévő tengelyt kézzel, vagy egyéb eszközzel fékezni tilos!
A gépet le kell tisztítani a forgácstól, portól és azt a munkaterületről el kell távolítani.
Alapanyagokat, félgyártmányokat az erre kijelölt helyen rakatolva rendbe kell hagyni.
Védőeszközök karbantartásánál:
Viseljen védőkesztyűt, porvédő maszkot

PIKTOGRAMMOK
A csomagolásra vonatkoztatva
Védje a nedvesség ellen
A csomagot függőleges helyzetben tartsa

A gép használatára vonatkoztatva
Használat előtt olvassa el a használati utasítást!
Mindennemű tisztítási, karbantartási munka előtt mindig húzza ki a villásdugót a fali dugaljból.
Használjon munkakesztyűt!
Használjon respirátort!
Viseljen védőszemüveget! Hallásvédő eszköz használata ajánlott!
Használjon munkacipőt!
Figyelmeztetés / Vigyázz!!
Figyelmeztetés a veszélyes magas feszültségre.
Figyelem! Sérülésveszély a gyalukések által!
Vigyázz! Elhajított tárgyak!
A munka kezdete előtt, távolítsa el a munkadarabokból az idegen tárgyakat, pl. szögeket, drótokat!
Ne nyúljon a forgó kések veszélyzónájába!
A gyermekeket tartsa a géptől megfelelően biztonságos távolságban.
A berendezést tilos nedves,
vagy vizes környezetben használni és kitenni eső hatásának.
CE jelzés
Hibás és/vagy tönkrement villany, vagy elektromos gépeket le kell adni az illetékes
hulladékgyűjtő telepre.
Akkumulátor, az olaj és hasonló anyagok ne juthassanak a környezetbe.

A doboz tartalmának megnevezései
1
1a
1b
1c
1d
2
3
3a
4
5
5a
6
6a
6b
6c
6d

Géptartó és magasító lemezház
Hátsó lemez
Oldalsó lemez
Első lemez
Oldalsó lemez
Összeszerelt komplett gyalugép
Tartószerkezet
Dőlésszög mutató lemez
Tartószerkezet rögzítő (a gépre szerelve)
Anyagvezető lemez
Szerkezet az anyagvezető szögbe állításához
Tartószerkezet rögzítő kar (2 db)
Tartószerkezet rögzítő hosszú csavar
Alátét (2 db)
Rugós alátét
Kétoldalon menetes hatszögletű közcsavar

6e
6f
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vállas csavar
Nyomórugó a vállas csavarra
Kéz és késvédő műanyag lemez
Műanyag tömlő az elszívóhoz
Elszívó burkolat az (indító kulccsal)
Porzsák
SKF bilincs (3 db)
Műanyag idom a porzsák csatlakoztatásához
Csatlakozó idom a (12-es) alkatrészhez
Anyagtoló
Rögzítő és indítókulcs a mikrokapcsolóhoz
Szerszámtartó doboz
Csavarok a tartó lemezekhez (12 db)
Csavarok az összeszereléshez (4 db)
Késmagasság beállító szerszám
A második csatlakozási kulcs

A dobozt kicsomagolva, vegye ki a tartószerkezet (1) lemezeit és szerelje össze a képen látható módon, a
zacskóban található csavarokkal (17).
Ezután emelje rá a gépet (2), persze segítséggel, majd csavarja össze a két elemet a (18)-as csavarokkal.
Helyezze be a porszívó burkolatot (9) az asztal alsó részére és emelje hozzá a vastagsági gyalu asztalát, ami
segít megtartani azt. Csatlakoztassa a burkolathoz az SKF bilincs segítségével a porszívócsövet. Vegye ki a
gép oldalába az elszívó csatlakozásához szükséges csőből a gép 230 V-os vezetékét. Csatlakoztassa a
csőcsonkhoz poszívócső másik, még szabad végét, egy másik SKF bilincs segítségével.
Ezután erősítse fel az egyik felén négyszögletes csatlakozó idomot (12) a gép hátsó felén kinyúló elszívóhoz
(13). Az elem (12) másik cső alakú végéhez csatlakoztassa a porzsákot (10) a még fel nem használt harmadik
SKF bilinccsel.
Szerelje össze az anyagvezető lemezt (5) a tartószerkezettel (3) a csavar (6a) segítségével. Az alátét (6b),
rugós alátét (6c), toldóelem (6d), a rögzítő kar (6), a rugó (6f) és a vállascsavar (6e) felhasználásával.
Rögzítse a szerkezetet a tartóban (4) a másik rögzítő karral (6) a toldóelem (6d), a rugó (6f), a vállascsavar és
az alátét (6b) felhasználásával.
Az anyagvezető lemezt állítsa tetszőleges dőlésszögbe a szerkezet (5a) segítségével.
Tulajdonképp készen is áll a gép kipróbálására. A gyalulandó anyag szélessége és vastagsága függvényében a
kézvédő műanyagot, vagy az üresen maradó rész betakarására, vagy vékony anyag esetében a
megmunkálandó anyag tetejére tolja be és rögzítse a rögzítőkar (23) benyomásával.
A megfelelő magasság beállítása a recés állítócsavarral (45) lehetséges.
Dudja be a hálózati dugót az aljzatba, amennyiben az 230 V-os, földelt és megfelelő áramerősségű.
Az elektromos vezeték csatlakozó dugóját csak az érvényben lévő szabályokat kielégítő, megfelelő alakú,
feszültség és frekvenciájú csatlakozóba dugja be. Sohasem a vezetéknél fogva próbálja kihúzni a
csatlakozódugót a konnektorból.
A gépet még két dolog védi a vétlen beindítástól. Az egyik, az elszívó burkolatba (9) rögzített „kulcs” (20) és
(15), csak ennek a benyomásával, ami egy relét hoz működésbe, indítható a zöld gomb (48) benyomásával a
kapcsolón (47) a gép motorja (xx).
(Csak vastagsáhi gyalulásnál), a másik dolog, aminek bekapcsolva kell lennie, a vastagsági gyaluasztal (37)
fölött balra lévő kar (40). A bekapcsolás úgy történik, hogy a kart meg kell emelni benyomni erősen a
gyalukések irányába és lenyomni, ekkor nyomódik a hevedernek (43) egy hevederfeszítő görgő.
Ezt a kart felemelve kihúzva és újra lenyomva kapcsolhatjuk le a hevedert, felszabadítva a fortunát (pl.
késcseréhez, vagy beszorult anyag felszabadításához, vastagsági gyalulásnál)
A beindítás előtt még állítsa nullára a gyalupad állítható oldalán az asztal (57) magasságát (52) és csak kicsi
fogással (max. 0,5 mm) indítsa a gyalulást. Többször tolja át az anyagot, mielőtt újabb fogást venne.
Olvassa végig a használati útmutatót és kérje szakember segítségét, ha még nem dolgozott gyalugéppel.
A gyalugép különösen balesetveszélyes, ezért fokozott figyelemmel használja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGYENGETŐ ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉP
Az egyengető és vastagsági gyalugépet fadobozban szállítjuk, részben leszerelt anyagvezető és
védőfedelekkel.
A gép biztonsági berendezésekkel van ellátva, amelyek védik a gépet és a kezelőt a napi használat során.
Ezek az óvintézkedések azonban nem fedhetnek fel minden biztonsági szempontot, és ezért a
kezelőszemélyzetnek a gép használata előtt figyelmesen el kell olvasnia és meg kell értenie ezt az útmutatót.
Ezzel elkerülhetők a hibák a gép telepítése és működtetése során.
Ezért ne hozza működésbe a gépet, amíg nem olvasott el minden utasítást és nem érti teljesen az összes
funkciót és eljárást.
VIGYÁZAT!
Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása, akár halált is okozhat.
FIGYELEM!
Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést okozhat. ezen utasítások figyelmen kívül hagyása a
gép károsodását vagy sérülést okozhat.
Különösen ügyeljen a gép címkéin található biztonsági utasítások betartására. Ezeket a címkéket ne távolítsa
el és ne tegyen bennük kárt. Biztonsági előírások munkadarabok és szerszámok befogásánál Figyelmeztetés:
Mindig az adott munkának és a gép jellemzőinek megfelelő szerszámot használja. A tompa szerszámokat
cserélje ki mielőbb, mivel az ilyenek gyakran okoznak sérüléseket és géphibákat. Ne lépje túl a megengedett
fordulatszámot. Ha olyan tartozékot használ, amely nem rendelkezik a forgalmazó ajánlásával, érdeklődje
meg a gyártónál vagy a forgalmazónál a biztonságos használati sebességét. Gondoskodjon róla, hogy a
szerszám ne csípje be az ujjait.
Figyelem felhívás óvatosságra:
A készülékek és munkadarab felszerelése után végezzen próba munkamenetet Ne használja a hosszúságmérő
berendezést, amíg nem győződik meg róla, hogy semmit nem akadályoz, és hogy a gép ki van kapcsolva.
Használat
A gépet műhelybeli körülmények között kell használni, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a +40 C-ot, és
nem süllyed 5 C alá. Az egyengető és vastagsági gyalugép puha és keményfa gyalulására szolgál.
Az anyagvezető segítségével a gyalult anyagot bármilyen szögben meg lehet munkálni.
A gyalupad asztal magassága 0-3 mm között állítható, a vastagoló asztal pedig kézi kerékkel állítható 6-160
mm között. Fogásmélység maximum 2 mm. A fogásmélység akár 0,1 miliméterekként is állítható.
Műszaki adatok
A gyalugépet egyféle feszültséghez 230V készült.
A kés fordulatszáma 6700 ford/perc
A gyalulás szélessége 250 mm
Kések száma 2
A késhenger átmérője 75 mm
Az asztal hossza 1050 mm
Max. vastagság 6-160 mm
A munka befejezése után a gépet úgy tisztítsa meg, hogy kész legyen a következő használatra.
Ha az áramellátás elakad, azonnal kapcsolja le a kikapcsoló gombot.
Ne távolítsa el, ne károsítsa, ne takarja le, és másképp se módosítsa a biztonsági címkéket.
Ruha és személyes biztonság
Figyelem felhívás óvatosságra:
A hosszú hajat kösse hátra - a meghajtó mechanizmus bekaphatja azt és feltekerheti.
Munka közben használjon munkavédelmi eszközöket (pl. szemüveg, biztonsági lábbeli)
Fej feletti akadályok esetén a munkaterületen hordjon sisakot.
Olyan anyagok megmunkálásakor, melyeknek megmunkálása por felszabadulásával jár, hordjon
védőmaszkot.
Mindig viseljen biztonsági lábbelit acélbetéttel és olajtaszító talppal.
Ne hordjon nyitott munkaruhát. A munkaruha és a ruha ujja legyen mindig zárt, nehogy feltekeredjen a
hajtómechanizmusra. Ne hordjon nyakkendőt és más szabadon lévő ruhakiegészítőt, nehogy feltekeredjen.

A munkadarabok és alkatrészek behelyezésekor és kivételekor, valamint a forgács eltávolításakor használja a
megadott tartozékokat, nehogy megsérüljön az éles peremektől és alkatrészektől.
Ne használja a berendezést alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
Ha szédül, elgyengülésektől, ájulásoktól szenved, ne használja a gépet.
Biztonsági előírások a kezelő részére
Figyelmeztetés
Csukja le a kezelőegységek és kapocstáblák minden fedelét, hogy elkerülje a forgács okozta sérülést.
Ellenőrizze, nem sérültek-e meg a kábelek, nehogy áramütést szenvedjen.
Rendszeresen ellenőrizze,hogy a biztonsági borítások helyesen vannak-e felszerelve és nem sérültek-e.
A sérült borításokat azonnal javítsa ki vagy cserélje ki.
Védőborítás nélkül ne indítsa be a gépet.
Ne távolítsa el a forgácsot puszta kézzel.
Alkatrész cseréjénél állítsa le a gép összes funkcióját.
Ne törölje le a munkadarabot kézzel vagy ronggyal, amíg a szerszám forog. Ilyenkor állítsa le a gépet és
használjon kefét.
Olyan részek kezeléséhez, amelyekkel nem bír egyedül, kérjen segítséget.
Tartsa be a tűzvédelmi óvintézkedéseket.
Figyelem, felhívás óvatosságra:
Ellenőrizze a befogó és egyéb eszközöket, nem lazult-e ki egy csavarjuk.
Kesztyűs kézzel ne használja a kikapcsolót a kezelőpanelen, nehogy kezelési hibára kerüljön sor. Ellenőrizze,
a megmunkálás közben nem hallatszik-e abnormális zaj.
Kerülje el, hogy munka közben túl sok forgács gyűljön össze.
Minden műveletsor befejezése után kapcsolja ki a főkapcsolót és a fő áramvezeték kapcsolóját.
Max. vastagolási forgácsvastagság 2 mm
Max. egyengetési forgácsvastagság 3 mm
A veszélyre figyelmeztető címkéket helyezze el a készülék fedelén:
A szimbólumok jelentésével való megismerkedés, és betartásuk mind az üzemeltető, mind a készülék
kezelője számára kötelező
A munka megkezdése előtt OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
A felső végtagok sérülésének veszélye.
A gépen végzett munka közben használjon látásvédelmi eszközöket!
A gépen végzett munka közben használjon hallásvédelmi eszközöket!
A gépen tilos kesztyűben dolgozni!
Figyelem!
A burkolat levétele esetén áramütés veszélye! (a címke a motor kapocstábláján és a kapcsolónál van
elhelyezve)
A készülék üzemeltetőjének kötelessége a gyártó vagy a forgalmazó által szállított biztonsági táblák
állapotának ellenőrzése és megújítása.
A gép szerkezete
Az egyengető és vastagsági gyalugép masszív konstrukcióval, öntöttvas asztalokkal és kétkéses vízszintes
tengellyel rendelkezik, melyet (egyfázisú) motor hajt. Mindezt kiegészíti még a vastagoló asztalban egy
meghajtó henger. Valamennyi alkatrész kombinációja biztosítja a gép megfelelő szilárdságát és a munkadarab
kiváló minőségű megmunkálását.
A gép leírása
Biztonsági előírások
Általános információk
Ez a gép különböző biztonsági óvintézkedésekkel rendelkezik, mind a kezelőszemélyzet, mind a gép
védelmére.
Ez a tény nem jelent minden nézőpontra kiterjedő védelmet, ezért feltétlenül szükség van arra, hogy a gép
kezelője munka megkezdése előtt ismerkedjen meg ezzel a fejezettel, és értse meg.
A kezelőszemélynek továbbá gyelembe kell vennie más, a környezeti feltételekkel és az anyaggal kapcsolatos
veszélyforrásokat.

Alapvető biztonsági előírások
Veszély: Az elektromos berendezéseken (motorokon, kapocstáblákon) vannak címkével ellátott
magasfeszültségű berendezések. Soha semmilyen körülmények között ne érintse meg őket. A gép elektromos
hálózathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy minden védőburkolat fel van szerelve. Ha a
védőburkolat nincs a helyén, ne csatlakoztassa a gépet a hálózathoz. 9) Szállítás és szerelés Figyelmeztetés! A
gép kezelésekor és szállításakor maximális elővigyázatossággal kell eljárni. A gép felfüggesztéséhez M6-os
szemescsavarokat használjon. Nem javasoljuk, hogy a gyalugépet a forgatható asztalnál fogva emelje meg
beállítás céljából.
Figyelmeztetés: Jegyezze meg a kikapcsoló helyzetét (helyét), hogy a munkaterület bármely pontjáról
használni tudja. Hogy megelőzze a helytelen használatot, mindenekelőtt ismerkedjen meg a kezelőfelület
részeinek és a kikapcsolónak az elhelyezkedésével. Ügyeljen arra, hogy a gép működése közben véletlenül ne
érjen valamelyik kapcsolóhoz. Semmi körülmények között se érjen hozzá a forgó alkatrészekhez. Figyeljen
rá, nehogy a forgó rész becsípje az ujját. Abban az esetben, ha már nem dolgozik a gépen, kapcsolja ki, és
húzza ki az elektromos hálózatból. A gép tisztítása előtt ugyanúgy járjon el, mint amikor már nem dolgozik
rajta. Ha a gépet több dolgozó használja, ne kezdjen újabb munkát, míg a következő dolgozónak nem
ismerteti, hogy fognak eljárni. Ne módosítsa a gépet semmilyen módon, ami veszélyeztethetné biztonságát.
Ha kétségei vannak az eljárás helyességét illetően, lépjen kapcsolatba a felelős vezetővel.
Figyelem felhívás óvatosságra: Ne hanyagolja el a rendszeres ellenőrzést a használati útmutatóval
összhangban.
Gyalurész A gép bekapcsolása előtt be kell állítani a henger gyalukéseit a gyalupadhoz.
A henger mindkét oldalán a kések beállított magasságát gondosan meg kell húzni a csavarokkal (58).
A henger forgásirányát a közelében levő nyíl (63) mutatja. A kések beállítása után még egyszer ellenőrizzük a
feszítőcsavarok meghúzását.
Késmagasság beállításának ellenőrzése

Tegye fel az aztalra a beállítást segítő berendezést úgy, hogy a szerszám háromnegyed része a fix hátsó
asztallapon feküdjön fel. A fennmaradó rész, ami egysíkban van a két hátsó felülettel lógjon be a késtengely
(fortona) fölé. Ehhez állítsa a kés magasságát úgy, hogy a kés éle érintse a szerszám alját, de a tengely kézzel
történő hátrafelé forgatásakor ne emelje meg azt. A megajtó laposszíj feszítést oldja fel az előtolás bekapcsoló
szíjfeszítő kart (40) felfelé emelve és kihúzva. Ekkor a késtengely fellazul annyira, hogy kézzel forgathatóvá
válik. A kés meglehetősen éles, ezért szereléskor használjon védőkesztyűt.

Meghajtó és meghajtott szerkezetek

Megnevezések
13
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Elszívó csatlakozó idom
Elszívó burkolat rögzítő kulcs (a 20-as túloldalán)
Elszívó burkolat rögzítő kulcs
Tartókar (kézvédő-szerszámtakaró)
Csukló tartóelem (kézvédő-szerszámtakaró)
Rögzítő kar (kézvédő-szerszámtakaró)
Védőburkolat felerősítő csavarok (6db)
Meghajtó lánc
Anyagtovábbító recés tengely lánckereke
Anyagbehúzó recés tengely lánckereke
Meghajtott laposszíjkerék
Motor, meghajtó hosszbordás laposszíj
Meghajtó lánckerék

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Meghajtott lassító (nagy) laposszíj kerék
Meghajtott fogaskerék
Elszívó meghajtott (kis) szíjkerék
Motor, meghajtó hosszbordás szíjkerék
Elszívó meghajtó hosszbordás laposszíj
Felhajtható asztal ütköző (megtartó) elem
Vagtagsági állítható asztal
Asztalemelő kerék
Asztalemelő kerékrögzítő csavar
Előtolás (húzás) bekapcsoló kar
Skálalemez (magasságállításhoz)
Rugós láncfeszítő (kis lánckerékkel)
Előtolást meghajtó (sárga-zöld) laposszíj

Vastagsági gyalu rész

Megnevezések
9
15
21
22
23
37
38
39
40
41

Porszívó burkolat
Rögzítő és indítókulcs a mikrokapcsolóhoz
Tartókar (kézvédő-szerszámtakaró)
Csukló tartóelem (kézvédő-szerszámtakaró)
Rögzítő kar (kézvédő-szerszámtakaró)
Vagtagsági állítható asztal
Asztalemelő kerék
Kerékrögzítő csavar
Előtolás (húzás) bekapcsoló kar
Skálalemez (magasságállításhoz)

44
45
46
47
48
49
50
52
53
54

Asztal nyitó és lezáró kar
Tartókar magasságállító recés csavar
Magasság mutató lemez
Indító és leállító kapcsolóház
Indító gomb (zöld)
Leállító gomb (pirps)
Vészleállító nyomógomb
Asztalmagasság állító marokcsavar
230 V-os vezeték földelt dugóval
Elszívó cső

Vastagsági gyalulás:
Vastagsági gyalulásnál szerelje le az anyagmegtámasztó szerkezetet (3) és a késvédő műanyagot (7) a
munkaasztal tetejéről. Az elszívó burkolatát pedig helyezze át alulról a gép tetejére, a rögzítő és indítókulcs
(15) (20) segítségével pedig rögzítse is azt. Az anyag legyen az egyik oldalán legyalúlva.
Az állítható munkaasztalt (35) emelje olyan magasságba, hogy a megmunkálandó anyag beszorulás nélkül
átdugható legyen az anyagtovábbító görgők (64)(65), a késtengely (59) és az asztal (37) között.
Előrefelé nyomja át az anyagot, mert visszafelé húzva a kilincsek (62) beakadnának és nem engednék azt.
Amennyiben az anyag legvastagabb része is átcsúszik, akkor az asztallap magasságát vehetjük előzetesen
beállítottnak az indítás előtt. Feltételezve, hogy a kés beállítása gyárilag megfelelő, előkészülhetünk a gép
vastagolási gyalulásának kipróbálására.
A vastagsági gyalulás az anyagnak a képen látható (etető) nyíláson történő bevezetésével történik.
Az anyagot a nyílás felöl, a kés forgásirányával megegyezően tolja a nyílásba. Ezután vegyen 1mm-es fogást,
azaz emelje az asztalt (37) az asztalemelő kerékkel (38) ennyivel. Az emelés mértékét a skálalemezen (41) a
magasságmutató lemezzel elvágólag (46) láthatja. Indítás előtt győződjön meg róla, hogy vagy a forgácsterelő
(elszívó) burkolata (9) a gép tetején az asztalra van szerelve, és hogy nincs az asztalon oda nem tartozó
(csavar, szerszám) stb., ami a beindítás utáni rezgéstől a földre, rossz estben a késék közé eshet, rázódhat,
ezzel károsodást, vagy akár balesetet okozhat. Ellenőrizze azt is, hogy a vészleállító (50) nincs-e benyomott
állapotba, ha igen, akkor húzza ki azt. Ezután bedughatja a 230 V-os vezeték földelt dugóját a hálózati
aljzatba. Beindítás előtt még kapcsolja be az előtolást beindító kart (40) annak a mellette található
piktogramm szerinti helyzetbe nyomásával. A kart emelje meg tolja be erősen a végén lefelé nyomva azt. A
kar túlsó végén lévő görgő ekkor nyomás alá helyezi az előtolást meghajtó (42) sárga-zöld laposszíjat.
Beindítás után tolja át akár kétszer is újabb fogásvétel nélkül a munkadarabot. Az anyagot ne próbálja
visszafelé húzni, mert nem fog sikerülni, ugyanis a visszahúzódást gátló kilincsek (62) ezt megakadályozzák.
A munkadarab a kilincsszerkezet után a recézett hengerrel találkozik (64), ami a forgó kések (59) felé gördíti
(tolja) az anyagot. A kések után egy újabb recés tengely (65) van, ami tovább segíti a haladásban (húzza) a
már megmunkált anyagot. A túloldalon elhelyezkedő munkatársa segíti a megmunkált anyag kijutását a
gépből, megóvva azt a leeséstől. Mindig két ember dolgozzon a gépen a vastagolásnál.
Asztalemelő szerkezet

Megnevezések
2
47
48
49

Gyalugép
Indító és leállító kapcsolóház
Indító gomb (zöld)
Leállító gomb (piros)

50
53
54
55

Vészteállító nyomógomb
230 V-os vezeték
Elszívócső
Asztalemelő szerkezet burkolata

Munka a gyalugépen
Hasábok gyalulásánál a munkadarabot magunktól távolítva és a henger forgásirányával szemben kell tolni.
A gép bekapcsolása a kapcsolóval
A gép az oldalán levő kapcsolóval kapcsolható be. A gép egy második, vészleállító kapcsolóval is fel van
szerelve, ezért bekapcsolás előtt ellenőrizni kell, aktív állapotban van-e.
Kezelési utasítások
Tartsa be az egyengető és vastagsági gyalugépre és használatára vonatkozó valamennyi biztonsági előírást és
szabványt. Az elektromos energia csatlakoztatását az érvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni,
tekintettel az elektromos berendezés címkéjén feltüntetett teljesítményfelvételi adatokra. A gép elektromos
hálózathoz történő csatlakoztatását elektrotechnikai szakembernek kell végeznie. Ellenőrizni kell a megfelelő
forgásirányt, amit a késhengernél található nyíl iránya jelez. Valamennyi védőburkolatnak sértetlennek és
megfelelően felszereltnek kell lennie. Azokon a helyeken, ahol tolás vagy forgatás történik, nem lehetnek
olyan tárgyak, melyeknek nincs ott funkciójuk. A kések cseréje, a vonalzó beállítása, a gép bárminemű
javítása vagy mozgatása a munkaegység területén csak a gép teljes leállítása és az elektromos hálózatból
történő kihúzása után végezhető. Az anyag esetleges eltávolítását a vágási területről ne végezze kézzel,
használjon egy farudat vagy az útmutató szerinti segédeszközt. Csak kellően éles szerszámokat használjon.
A gyalukések nem lehetnek repedtek vagy deformálódottak. Mindig kapcsolja ki a gépet és húzza ki a
hálózati dugót, ha felügyelet nélkül hagyja.
Szétszerelés és megsemmisítés
A gép megsemmisítése élettartama lejártával: Húzza ki a gépet az elektromos hálózatból Szerelje le a gép
összes alkatrészét Az alkatrészeket osztályozza hulladéktípus szerint (acél, színesfém, gumi, kábelek,
elektromos egységek) és adja le a szelektív hulladékgyűjtőben.
Az egyengető és vastagsági gyalugép karbantartása!
Veszély : Az elektromos berendezéssel csak arra jogosult személy dolgozhat, a megfelelő képzés
dokumentációival!
Figyelmeztetés: A gép ajánlott előbiztosítéka lehet 10 A biztosíték a házi villanyszerelésben! Figyelmeztetés:
Minden javítás, beállítás, karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból.! Figyelem: A gép
használata előtt ismerkedjen meg a vezérlőelemekkel, funkcióikkal és helyükkel. Tisztításra, kenésre,
késcserére, beállításra, javításra, valamint a gyalu és a vastagoló minden mozgatására csak akkor kerülhet sor,
ha a gép nyugalomban van, és a hálózati kábel ki van húzva.
Javasoljuk, hogy a villanymotort évente egyszer ellenőriztesse szakemberrel (elektroműszerésszel).
Ha a gép hosszú ideig használaton kívül volt (pl. 2 évig olyan környezetben, ahol a hőmérséklet nem süllyedt
5 C alá és nem emelkedett 40 C fölé), ki kell cserélni a kenőanyagot a csapágyakban és ellenőrizni kell a
motor tekercseinek szigetelési ellenállását. A különböző környezetben való állásidő függvényében ez az idő
arányosan változhat. A gépet és a munkaterületet tartsa tisztán és rendben.
Kenés
Az egyengető gyalugép gördülőcsapágyakkal van felszerelve, amelyeknek tartós kenésük van, és mindkét
oldalon zártak. Ezért további kenésre nincs szükség. A láncok és fogaskerekek inkább zsírzást igényelnek.

54
71
72
72
74
75
76
77

Elszívó cső
Asztalemelő lánc
Meghajtó fogaskerék
Mebhajtott fogaskerék (lánckerékkel)
Lánckerék (4 db)
Motor 230 V 50 Hz
Motor kapocsház
Elszívó ventillátor

Késtengely és anyagtovábbító szerkezet

Megnevezések
57
58
59
60
61
62
63

Asztallap (hátsó, ez nem süllyeszthető)
Késrögzítő csavarok (5 db)
Késtartó tengely (fortuna)
Késszorító vaslemez (2 db)
Gyalukés (2 db)
Visszahúzás gátló kilincsek (24 db)
Forgásirány jelző nyíl

64
65
66
67
68
69
70

Anyagbehúzó recés tengely
Anyagtovábbító recés tengely
Vastagoló asztalemelő menetes szárak (4 db)
Késtengely csapágyház
Recés tengely csapágyház
Recés tengely csapágyház
Asztallap (első, állítható magasságú)

A felnyitható asztal

36
40
59
70
78
79
80

Felhajtható asztal ütköző
(megtartó) elem
Asztalleszorító kar
Állítható asztallap
Kihajtható fix asztallap
Recés fejű rögzítő csap
Egyenesbe vezető tengely
Egyenesbe vezető hasáb

A kar (40) kinyitásával az aztal (70) felnyithatóvá válik. Jelentősége annyi, hogy megkönnyíti a gép
tisztítását, a kés cseréjét, az esetlegesen beragadt anyag eltávolítását, stb., stb.
Visszazárás menete: Fogja meg az asztal felső részét, enyhén húzza a lecsukés irányába, ekkor a recésfejű
csap fellazul az aztallap feszítése alól és függöleges irányban a rugó ellenében felhúzhatóvá válik. Ezután
hajtsa le finoman az asztalt és hajtsa be a leszorító kart (40), ezzel rögzítse az asztalt.

Az anyagtámasz, kéz és késvédő

Az anyagtámasz (5) 90-450-között állítható. A kés és késvédő (7) legyen mindíg a késszerkezet fölött
kitakarva azt a részt amit a megmunkálandó anyag nem takar ki.
5 Anyagvezető lemez
7 Kéz és késvédő műanyag lemez
21 Tartókar (kézvédő-szerszámtakaró)

22 Csukló tartóelem (kézvédő-szerszámtakaró)
23 Rögzítő kar (kézvédő-szerszámtakaró)
52 Asztalmagasság állító marokcsavar

Figyelem!
Figyeljen oda késcserénél, hogy mindkét kést cserélje ki egyszerre. Ellenőrizze le a kések súlyát külön külön,
ha nem egy készletből származnak. A helyes késbetételt az alábbi kép ábrázolja.

A kéz és késvédő szerkezetet vékony és széles anyagok gyalulásánál az anyag tetején is elhelyezheti.
A recés fejű állítócsavarral (45) állíthatja be a szerkezet magasságát.
Szükség esetén használja az anyag tolására a tolófát (16) ami esetünkben műanyagból készült.
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