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  Műszaki adatok: 

Dobozméret 1045x549x530 mm 
Asztalméret 920x250 mm 
Vastagsági asztalméret 260x250 mm 
Vastagsági gyalu maximális befogadása 250x204 mm 
Maximális fogásmélység 0,0-3mm 
Feszültség 230V / 50Hz 
Fordulatszám 8000 fordulat/perc 
Teljesítmény felvétel 1800 W 
Leadott teljesítmény 1500 W 
Késszélesség 254 mm 
Üresjárati zajszint (hangnyomásszint) 86 dB 
Zajszint terhelés alatt (hangteljesítmény) 92 dB 
Kézre ható rezgésszám (Vibráció) 2,6 m/s2 EN 55014 alapján 
Fogásmélység 0,0 mm-1,5 mm / 0,1mm 
Gépsúly 34,5 kg 
Vezetőlemez dönthetősége 90°-45° 
Kések száma 2db 
Legnagyobb gyalulható méret □ 6-210x254 mm 
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A gép főbb részei: 
Megnevezések: 

1 Asztal 21 Késszorító csavarok 
2   Asztal (állítható) 22 Vastagsági emelhető asztal 
3   Késvédő kar 23 Állító csavarok (négy darab) 
4   Késvédő lemez 24 Csavarok (Norton házhoz) 
5   Karrögzítő műanyag csavar 25 Kilincsek 
6   Műanyag csavarok 26 Húzóhenger 
7   Vastagsági asztal magasság állító kar 27 Húzó gumihenger 
8   Vezető lemez 28 Lánckerék tartó fix tengely (2db) 
9   Asztalmélység állító (felső asztal) 29 Norton szekrény 

10  Lemezburkolat 30 Bordás meghajtó gumi heveder 
11   Állítható szerkezet (anyagmegvezetés) 31 Felső heveder kerék 
12   Rögzítő műanyag csavar 32 Lánc (előtoláshoz) 
13  Lemezburkolat 33 Lánckerék (feszítő) 
14   Villáscsatlakozó és elszívó rögzítő elem 34 Alsó meghajtó hevederkerék 
15   Biztonsági kapcsoló 35 Motor (230V / 50 Hz) 
16   90°-45°-ban dönthető vezető 36 Lánckerék 
17  Kapcsoló 37 Asztalemelő meghajtó lánc 
18   Vészleállító bomb 38 Nagyfeszültségű főkábel 
19  Fortuna 39 Forgácsterelő burkolat (tartozék) 
20   Gyalukés (2db) 40 Késbeállító tengely (tartozék) 

A kés cseréje: 
Áramtalanítsa a gépet. Húzza ki a dugót is az aljzatból. 
Sérült, kicsorbult, életlen késsel ne dolgozzon. A fortunában (19) két kés található, hatlapfejű csavarokkal  
(21) vannak rögzítve. (6. ábra) 
Lazítsa ki a csavarokat a villáskulccsal az óramutató irányával megegyező irányba tekerve azt, vegye ki a  
kést és fordítsa meg. Ha mindkét oldal elkopott (kicsorbult) élezze, vagy éleztesse meg, ha már nem lehet, 
akkor vásároljon újat. Visszahelyezésnél ügyeljen arra, hogy a kés a fix asztallal párhuzamosan és azzal 
egyenlő síkban álljon. A csavarokat véglegesen csak a kés helyes magasságba állítása után húzza meg az 
óramutató járásával ellentétes irányba. A késmagasság beállításához, használjon magasságmérőt. 

Hosszgyalulás: 
Hosszgyalulásnál a porvédőt (tartozék) szerelje a gép aljára a (4. ábra) szerinti módon, az alsó munkalapot 
(22) a műanyag háznak (tartozék) szorítva. Az (14) kulcsot ne felejtse a helyére pattintani. Lásd: (A gép 
elindítása) fejezetet. 
Szerelje fel a vezető szerkezetet a (7. ábra) szerinti módon amennyiben szükség van rá. Állítsa a 
késmagassághoz az asztalt (1) a, (9) asztalmélység állító csavar segítségével (4. ábra / 10.ábra). A csavart 
elcsavarva működésbe lép az asztalmagasság állító rudazat és az orsó segítségével süllyeszti, vagy emeli a 
mozgatható munkaasztalt (1), a fix asztalhoz (2) képest, ami a késmagassággal egyvonalban van, optimális,  
ha körülbelül 1mm-el van a mozgatható asztal lejjebb, ami 1mm-es fogást jelent. Lehetséges, hogy az első 
néhány tolásnál szinte alig visznek a kések, de ne állítson rögtön az asztalon, mert az anyag egyenetlenségei 
miatt, valószínűleg csak többszöri 
áttolás után kezdenek rendesen dolgozni a felületen. 
A késvédő szerkezet, mindig legyen a megmunkálandó agyag mellett, közvetlenül a forgó kések fölött (4. 
ábra), megakadályozandóan a véletlen belenyúlást a késekbe. Szélesebb vékony anyagoknál pedig az anyag 
mellett a kések fölött helyezzük el a késvédőt (4. ábra). Kezünkkel nyomjuk az asztal és a vezetőlemez felé  
az anyagot, miközben egyenletesen toljuk előre azt, menet közben egyik kezünkkel átnyúlva a nyilvánvalóan 
útban lévő késvédő fölött. 



A késvédő használata simító gyalulásnál 
 
A munkadarab gyalulásakor, támassza azt a két imbusz csavarral az asztalra szerelhető vezetőlemezhez (8). 
Baloldalról pedig a késvédő állítókart (3) állítsa olyan magasságba a (5) szorítócsavar segítségével, hogy az 
segítséget nyújtson, a munkadarab megtámasztásához. Ehhez még a rögzítő csavar (6) fellazításával a védőlemezt 
(4) az anyagnak kell támasztania. Ezután rögzítse a csavarokat (5), (6) megszorításával. A gép elindítása előtt, 
még ellenőrizze a fogásmélységet, amit a (9) állítócsavar segítségével módosíthat. 
Minden esetben gyaluláskor a munkadarabot erősen a munkaasztalhoz kell szorítani és egyenletesen kell áttolni a 
fortunában rögzített forgó gyalukéseken. (6. ábra) 
Kisebb munkadaraboknál, vagy az anyag végéhez érve, használjon anyagtoló kart. (Nem tartozék) 
A 90°-45° fokban állítható vezetőlemez (8) segítségével, a (12) piros műanyag anya fellazításával állítható. 
90°-45°-os szögbe is gyalulhatja a kívánt oldalt. (7. ábra) 
A megfelelő fogásmélységet az alábbi ábrán jelölt módon állítsa be. Végezzen próbagyalulásokat, mielőtt a 
megmunkálandó anyagot a padra teszi. Ne alkalmazzon az előírtnál nagyobb fogásmélységet (10. ábra) 
 
A gép elindítása: 
Figyelem: 
 
Indítás előtt ellenőrizze a földelt 230V-os csatlakozó és a zsinór épségét. Csak sérülésmentes állapotban dugja azt a 
földelt konnektorba. 
Ellenőrizze a gép többi részét is gondosan, hogy nincs-e törés, repedés és hogy a munkaasztalon ne legyen semmi 
(szerszám, szög, csavar vagy bármilyen anyag.) A forgási irány a gép oldalán a hevedervédő burkolat oldalsó részén 
fel van tüntetve. 
A gépet a forgácsterelő műanyag burkolat nélkül is használhatja, de a burkolatra, a kiesés ellen lemezcsavarral 
rögzített (14) villás csatlakozót a géppel szemben állva a baloldali ovális nyílásba be kell pattintani, különben a 
nyílás mögötti biztonsági berendezés (15) kapcsoló letiltja a gép forgását. Illetve csak az (14) kulcs helyretételével 
indul el a gép. A jobboldali villás csatlakozónak nincs szerepe a gép elindításánál, de a burkolatot hosszgyalulásnál, 
alul a vastagsági rész asztalával (22) rögzítse. 
 
Vastagsági gyalulásnál a burkolatot felülhelyezze el és a (4) késvédő szerkezet ráállításával, rögzítse azt előbbiekben 
leírt módon. 
Az ábrán feltüntetett módon, zárja le a szabadonfutó (nem dolgozó) késfelületet, a (3) szerkezet beállításával a  
(4) késvédőnek közvetlen a forgó késszerkezet fölé helyezésével és annak rögzítésével.(5),(6) piros műanyag 
csavarokkal 
A gyalulásnál mindig a kés forgási irányával szembe tolva az anyagot dolgozzon. 
A nagy fogásmélységet kerülje. Ideális az 1mm körüli fogásvétel. 
A kapcsoló zárfedele a két oldalt kiálló műanyagrész benyomásával oldódik, illetve nyílik fel. Bekapcsolás után 
 a fedelet, csak lazán engedje vissza. (3. ábra). Vész, vagy egyéb leállításkor, a fedélre ütve az a helyére pattan  
és benyomja a piros gombot a fedél belsejében lévő műanyag alkatrész, a gép kikapcsol. A kapcsoló mellett egy 
kiugró biztosíték helyezkedik el. (3. ábra) Ez túlterhelésnél kiold és csak a motor lehűlése után lehet visszanyomva a 
gombrészt, és azt újból üzembe helyezni. A biztosíték leoldásánál a kapcsolófedelet is nyomja 
be, hogy a gép kikapcsolt állapotba kerüljön. 
A késvédő szerkezet, mindig legyen a megmunkálandó agyag mellett, közvetlenül a forgó kések fölött (5ábra), 
megakadályozandóan a véletlen belenyúlást a késekbe. Szélesebb vékony anyagoknál pedig az anyag fölött 
helyezzük el a késvédőt. Kezünkkel nyomjuk az asztal és a vezetőlemez felé az anyagot, miközben 
egyenletesen toljuk előre azt, menet közben egyik kezünkkel átnyúlva a nyilvánvalóan útban lévő késvédő fölött. 
(4. ábra) 
A gyalugép veszélyes üzem, gyakorlatlanul ne kezdjünk vele munkába. Nedves anyagoknál a munkaasztal 
felületét vonja be vékonyan kerozinnal, vagy petróleummal a jobb csúszás érdekében. A nedves fával való 
munkát lehetőleg kerülje, erősen igénybe veszi a gépet és a képződő forgács könnyen és nagyon erősen megtapad 
az alkatrészeken, elsősorban a késeken. 
Kisebb munkadaraboknál, használja a toló fát (nem tartozék) a kéznek a munkadarab végéről való lecsúszás,  
a késekbe való belekapás elkerülésére. 
Vastagsági gyalulásnál, gondosan állítsa be a magasságot, az első áteresztéseknél inkább ne vigyen a kés semmit. A 
(19) magasságjelzőn ellenőrizze, hogy 1mm-nél ne vegyen nagyobb fogást, a felület sem lesz szép, ha nagy 
fogásmélységgel dolgozik. Fogásmélység (10. ábra). Válassza meg a munkájához szükséges gépet, ne kívánja, hogy 
egy kisebb teljesítményű barkácsolási célra készült gép helyettesítsen egy nagy teljesítményű ipari használatra 
tervezett gyalugépet. Munkavégzésnél használjon védőszemüveget és porvédő maszkot. 
Csatlakoztasson elszívó berendezést a forgácsterelő burkolat csatlakozási pontjához, vagy helyezzen rá porzsákot. 



Az anyagvezető felszerelése és állíthatósága: 
Az anyagvezetőt (11) a munkalapra szemből annak jobb oldalára kerül, illetve kerülhet felszerelésre, amennyiben 
szükség van rá. Bizonyos műveleteknél mindenképpen érdemes felszerelni. 
A felszerelés a imbusz csavarokkal lehetséges a tartozékok között található imbuszkulcs segítségével. A 
szerkezet (11), 90°-45°-ban állítható a munkafolyamatnak megfelelő szögben, a (12) műanyagfejű 
szorítócsavarok segítségével. 
A vastagsági gyaluláshoz, illetve a forgácsterelő burkolat felszereléséhez, annak egyszerűbb felszerelése miatt célszerű 
a vezető szerkezetet leszerelni (11). 
Vastagsági gyalulás: 
A vastagsági gyalulás az anyagnak a képen látható nyíláson történő bevezetésével történik. Az anyagot a nyílás felöl, a 
kés forgásirányával szemben tolja a nyílásba. (1. ábra). Előzőleg azonban gondosan állítsa be a szükséges magasságot 
a (7) állítókar segítségével, ami a (22) asztalt emeli a kívánt magasságba. Állítsa az asztalt olyan magasságba, hogy a 
munkadarabot könnyen át tudja dugni a nyíláson. Ezután vegyen 1mm-es fogást, azaz emelje az asztalt (22) ennyivel. 
Indítsa be a gépet, de előzőleg még győződjön meg róla, hogy vagy a késvédő lemez, vagy a forgácsterelő burkolata 
(tartozék) 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. 
Beindítás után inkább tolja át akár kétszer is üresen a munkadarabot, minthogy az beszorulva a kések közé galibát 
okozzon. Az anyagot ne próbálja visszafelé húzni, mert nem fog sikerülni, ugyanis a visszahúzódást gátló, ezzel az 
előtolást segítő kilincsszerkezet (25) ezt megakadályozza. A munkadarab a kilincsszerkezet után a recézett hengerrel 
találkozik (26), ami a forgó kések alá vezeti az anyagot. A kések után egy gumihengerrel (27) van, ami tovább segíti a 
haladásban, de a megmunkált felületet már nem sérti. 
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5. ábra 6. ábra 
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10. ábra 11. ábra 

  

  



ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK 
 
 
 

FIGYELEM: 
 
A gyalugép különösen balesetveszélyes.. 

 
Elektromos gépek használatakor a tűz, áramütés és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekébe 
mindig  
be kell tartani az alapvető munkavédelmi óvórendszabályokat, ideértve az  alábbiakban leírtakat is. 
Mielőtt megkezdené termékünk használatát, olvassa el mindezeket az utasításokat és tartsa is be őket. 

 
Az asztalosműhely kiemelten tűzveszélyes! 

 
 

A biztonságos és balesetmentes működtetés érdekében: 
 

1. Tartsa tisztán a munkaterületet. 
A munkaterületen és munkapadon lévő  rendetlenség, fokozza a sérülés veszélyét. 
2. 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. 
3. Védekezzen az áramütés ellen. 
Csak 220/230V-os földelt hálózatba csatlakoztassa a gépet. Használjon gumitalpú vasaltorrú cipőt a 
munkavégzés folyamán. 
4. 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. 
5. A használaton kívüli gépeket zárja el. 
Ezeket, a gépeket, zárt helyen kell tárolni, hogy illetéktelenek, vagy kisgyermekek ne tudjanak 
hozzáférni. 
6. Ne erőltesse túl gépet. 
A rendeltetésszerűen használja a gépet.  Ez a gyalugép nem ipari felhasználásra készült. 
7. 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 
8. 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. 
9. Használjon védőszemüveget. 
Porképződéssel járó munkavégzés során az arcmaszk, (porvédő maszk) viselése is ajánlott. 
10. 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.





Tartozékok: 

 
Imbuszkulcsok 
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HULLADÉKKEZELÉS: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a 

környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni. 
Csak az EU- tagországok számára: 
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és 
elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő 
országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos 
kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően 
kell újrafelhasználásra leadni. 
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