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Wskazówka: Rok budowy maszyny
Na okładce instrukcji obsługi jest wydrukowany numer maszyny. 
Ostatnie dwie cyfry tego numeru określają rok budowy maszyny.
np. XXX.XX.XXX.14 -> Rok budowy 2014

Ważne wskazówki!
Wskazówka: Zwracamy. uwagę, że zależnie od wersji maszyny nie wszystkie opisane funkcje są dostępne lub 
dochodzą dalsze funkcje i klawisze (np. w maszynach ze funkcje specjalne).

Przed uruchomieniem urządzenia ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi. Instrukcja stanowi integralną część urządzenia, dlatego też należy ją przechowywać w bezpiecz-
nym miejscu! Instrukcja obsługi powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla użytkownika w trakcie 
użytkowania, konserwacji i naprawy urządzenia!

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych! Przy odbiorze urządzenie należy dokładnie sprawdzić! 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku transportu lub braku którejś z części należy 
bezzwłocznie powiadomić spedytora oraz sporządzić protokół. Ponadto należy natychmiast powiadomić 
dostawcę!

© Felder KG
KR-FELDER-STR 1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.  +43 (0) 5223 45 0 90
Fax.  +43 (0) 5223 45 0 99

E-Mail:  info@hammer.at
Internet:  www.hammer.at

HAMMER  Produkt GRUPY FELDER!
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1 Dane ogólne

1.1 Objaśnienie symboli

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są  
oznaczone symbolami.
Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wska-
zówek dotyczących bezpieczeństwa pracy. Należy 

zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wypad-
ku, narażenia zdrowia i życia ludzkiego oraz powstania 
szkód materialnych.

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Symbolem tym oznaczono wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia, 
niewłaściwego działania lub awarii urządzenia.

Uwaga! Niebezpieczeństwo obrażeń lub utraty życia!
Symbol ten wskazuje na niebezpieczeństwo powstania uszczerbku na zdrowiu, urazów, trwałych obrażeń 
ciała lub utraty życia w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich wskazówek!

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Symbol ten informuje użytkownika o zagrożeniach związanych z prądem elektrycznym! W razie nieprzestrze-
gania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa istnieje ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń lub nawet 
utraty życia. Wszelkie prace związane z elektrycznością może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
elektryk!

Dane ogólne

1.2 Informacje dotyczące instrukcji obsługi

W instrukcji obsługi opisano prawidłową i bezpieczną 
eksploatację urządzenia. Należy przestrzegać 
 wszystkich wskazówek oraz przepisów bezpieczeństwa 
obowiązujących w danym kraju.
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją, a w szczególności z rozdziałem 
dotyczącym zasad bezpieczeństwa. Tekst należy czytać 

ze zrozumieniem! Instrukcja ta jest częścią urządzenia 
i powinna znajdować się zawsze w jego pobliżu, w 
dostępnym miejscu. Instrukcję należy przekazać wraz z 
urządzeniem kolejnym użytkownikom.

1.3 Prawa autorskie

Informacje zawarte w instrukcji należy traktować jako 
poufne. Instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla 
osób, które pracują z urządzeniem lub w jego pobliżu. 
Wszystkie dane, teksty, rysunki, ilustracje i prezentacje 
są chronione prawem autorskim oraz podlegają prawu 
własności przemysłowej. Każde naruszenie tych praw 
podlega karze.

Zabrania się także wszelkiego rodzaju rozpowszechnia-
nia w jakiejkolwiek formie - również fragmentów tekstu 
oraz przekazywania treści instrukcji bez pisemnej zgody 
producenta. 
Postępowanie niezgodne z powyższymi zasadami stano-
wi podstawę do wypłacenia odszkodowania. Zastrzega 
się możliwość wysuwania dalszych roszczeń. Zastrze-
gamy sobie możliwość skorzystania z wszelkich praw 
ochrony własności przemysłowej.

Wskazówka:
Przestrzeganie wskazówek i informacji oznaczonych tym symbolem umożliwia wydajną i bezawaryjną pracę 
urządzenia.
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1.4 Zakres odpowiedzialności i gwarancja

Wszystkie dane i wskazówki podane w niniejszej instruk-
cji obsługi zostały opracowane z uwzględnieniem  
obowiązujących przepisów, aktualnego poziomu 
zaawansowania techniki oraz na szych wieloletnich 
doświadczeń. Przed rozpoczęciem wszelkich prac 
przy urządzeniu lub w jego pobliżu należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją! Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody i uszkodzenia powstałe w 
wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Opisy teksto-
we i rysunki nie muszą być zgodne z zakresem dostawy. 

Rysunki i diagramy nie są w skali 1:1. W przypadku 
zamówienia wersji specjalnych, dodatkowych opcji lub 
zmian technicznych w urządzeniu rzeczywisty zakres 
dostawy może odbiegać od podanych  
w niniejszej instrukcji danych i wskazówek. W razie 
pytań prosimy o kontakt z producentem. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian techni-
cznych w urządzeniu mających na celu jego ulepszenie.

1.5 Deklaracja gwarancyjna
Okresy gwarancji określają przepisy obowiązujące 
w danym kraju i można je znaleźć na stronie www.
felder-group.com.

1.6 Części zamienne

W razie użycia nieautoryzowanych części zamiennych 
wygasają wszelkie prawa w zakresie gwarancji, ser-
wisu, odszkodowania oraz wszelka odpowiedzialność 
cywilna producenta, jego pełnomocników, sprzedawców  

i przedstawicieli.
Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych 
producenta.

1.7 Utylizacja

W przypadku utylizacji maszyny po upływie ok-
resu jej użytkowania wszystkie części składowe 
należy posortować według klas materiałowych, aby 
umożliwić ich ponowne wykorzystanie lub odpowiednie 
złomowanie. Maszyna wykonana jest ze stali, dlatego 
też może zostać łatwo podzielona na części.  
Ten materiał konstrukcyjny można łatwo zutylizować,  

ponieważ nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
środowiska i dla bezpieczeństwa personelu. Po-
dczas utylizacji odpadów należy przestrzegać 
międzynarodowych przepisów i norm obowiązujących 
w danym kraju oraz wszystkich norm w zakresie ochrony 
środowiska. 

Dane ogólne

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Używanie niewłaściwych lub wadliwych części zamiennych może doprowadzić do  
uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub całkowitego zepsucia urządzenia.

Wskazówka: Oryginalne części zamienne dopuszczone do stosowania podano w oddzielnym katalogu części 
zamiennych, dołączonym do maszyny.

Uwaga! Złom elektroniczny, części elektroniczne, smary i inne materiały pomocnicze są odpadami specjalny-
mi i mogą być utylizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy!
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2 Bezpieczeństwo
Urządzenie wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi 
i ogólnie przyjętymi zasadami techniki i uznano za bez-
pieczne w eksploatacji.
Mogą jednak pojawić się zagrożenia, jeżeli urządzenie 
będzie obsługiwane przez niewykwalifikowany perso-
nel, w sposób nieodpowiedni lub niezgodny z przez-
naczeniem. W rozdziale „Bezpieczeństwo” przed-
stawiono ogólnie najważniejsze aspekty dotyczące 
bezpieczeństwa osób oraz bezpiecznej i bezawaryjnej 

pracy urządzenia.
Dodatkowo kolejne rozdziały instrukcji zawierają 
konkretne wskazówki służące zapobieganiu 
niebezpieczeństwom. Na urządzeniu znajdują się także 
piktogramy, tabliczki i opisy, na które należy zwracać 
uwagę. Nie wolno ich usuwać i należy je utrzymywać w 
dobrym stanie.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisana w tej instrukcji maszyna służy wyłącznie 
do obróbki drewna lub podobnych skrawalnych 
materiałów. Obróbka innych materiałów niż drewno jest 
dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą producenta. 
Bezpieczeństwo pracy zapewnia się tylko w przypadku 
użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznacze-
niem.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza 
się także zachowanie warunków eksploatacji i przestrze-
ganie zaleceń podanych w instrukcji obsługi.
Urządzenie można użytkować jedynie z oryginalnymi 
częściami i akcesoriami pochodzącymi od producenta.

2.2 Treść instrukcji obsługi
Każda osoba, której zlecono pracę przy urządzeniu, 
musi uprzednio zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Dotyczy to także osób, które pracowały już na takim lub 
podobnym urządzeniu bądź zostały przeszkolone przez 
producenta.
Znajomość instrukcji obsługi jest jednym z warunków 
ochrony personelu przed zagrożeniami oraz bezpiecz-

nej i bezawaryjnej eksploatacji urządzenia. Zaleca się, 
aby właściciel żądał od personelu udokumentowania 
własnoręcznym podpisem zapoznania się z treścią 
instrukcji obsługi.

2.3 Zmiany i przebudowa urządzenia
Aby wyeliminować niebezpieczeństwa oraz zapewnić 
optymalną wydajność urządzenia, nie wolno 
dokonywać w nim żadnych zmian bez wyraźnej zgody 
producenta.
Znajdujące się na urządzeniu piktogramy, tabliczki i na-

pisy należy utrzymywać w należytym stanie (czytelnym) 
i nie wolno ich usuwać. Uszkodzone lub nieczytelne pik-
togramy, tabliczki i opisy należy niezwłocznie wymienić.

Bezpieczeństwo

Uwaga! Stosowanie urządzenia w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie lub odmienny od orygi-
nalnego użycia jest niedozwolone i będzie uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Wyklucza się wszelkie 
roszczenia przeciwko producentowi lub jego pełnomocnikom z tytułu szkód wynikających z niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. Za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania 
urządzenia odpowiada wyłącznie użytkownik.
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2.4 Odpowiedzialność użytkownika

Instrukcja obsługi musi znajdować się w pobliżu 
urządzenia, w miejscu dostępnym dla obsługującego je 
personelu. Urządzenie można użytkować tylko wtedy, 
gdy jego stan techniczny jest dobry, a eksploatacja 
bezpieczna. Przed każdym uruchomieniem urządzenia 
należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń. 
Należy ściśle stosować się do zaleceń podanych w in-
strukcji obsługi!
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń podanych 
w niniejszej instrukcji obsługi należy także przestrzegać 
lokalnych i ogólnie obowiązujących przepisów BHP oraz 

przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Użytkownik urządzenia i upoważniony przez niego do 
użytkowania urządzenia personel jest odpowiedzialny 
za bezawaryjne działanie i jednoznaczne przydzielenie 
odpowiedzialności za instalację, obsługę, konserwację 
i czyszczenie urządzenia. Urządzenie, narzędzia i akce-
soria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

2.5 Wymogi w stosunku do personelu
Przy obsłudze urządzenia może pracować tylko 
upoważniony i wykwalifikowany personel. Personel musi 
być przeszkolony w zakresie funkcjonowania urządzenia 
i występujących zagrożeń. Za wykwalifikowany perso-
nel uważa się takie osoby, które potrafią wykorzystać 
swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do 
oceny wykonywanych prac i przewidywania ewentu-
alnych zagrożeń. Jeżeli personel nie posiada takich 
umiejętności, należy go przeszkolić. Należy jednoznacz-
nie określić i egzekwować odpowiedzialność za prace z 
urządzeniem i w jego pobliżu (instalacja, obsługa, kons-
erwacja, naprawy). Przy obsłudze urządzenia powinny 
pracować tylko takie osoby, po których możemy się 
spodziewać, że będą rzetelnie wykonywać swoją pracę. 

Zabronione są takie metody pracy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, środowiska 
lub urządzenia. Osoby pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub leków wpływających na ograniczenie 
możliwości reakcji nie mogą pracować z urządzeniem 
i w jego pobliżu. Przy doborze personelu do obsługi 
urządzenia należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących wieku i kwalifikacji. Ope-
rator musi dopilnować, aby nieupoważnione osoby 
przebywały w bezpiecznej odległości od urządzenia. 
Personel jest także zobowiązany do natychmiastowego 
zgłaszania właścicielowi zmian mających wpływ na 
bezpieczeństwo.

2.6 Bezpieczeństwo pracy
Przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa zawartych 
w instrukcji obsługi, można zapobiec uszkodzeniom 
urządzenia i obrażeniom fizycznym, na które narażeni 
są pracownicy. Nieprzestrzeganie wskazówek może 
doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi lub 
uszkodzenia albo zniszczenia urządzenia. W razie 

nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń 
podanych w instrukcji oraz odpowiednich lokalnych 
i ogólnie obowiązujących przepisów BHP producent 
i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności 
cywilnej ani odszkodowawczej za ewentualne szkody.

Bezpieczeństwo
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2.7 Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z urządzeniem oraz w jego pobliżu  
należy przestrzegać następujących zakazów:

Odzież robocza
Odzież roboczą ściśle przylegającą do ciała (o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich 
rękawów).

Pracownicy pracujący przy maszynie mający długie włosy muszą je koniecznie zabezpieczyć siatką!

Zakaz używania rękawic!

Podczas pracy z urządzeniem należy nosić:

Obuwie ochronne
Do ochrony stóp przed ciężkimi, spadającymi przedmiotami i poślizgiem, jeżeli posadzka nie jest 
antypoślizgowa.

Słuchawki ochronne
Chroniące słuch przed uszkodzeniem.

2.8 Potencjalne zagrożenia ze strony urządzenia
Urządzenie zostało poddane analizie zagrożeń. Oparta 
na niej konstrukcja i wykonanie urządzenia są zgodne  
z aktualnym poziomem techniki.
W przypadku zastosowania zgodnego z 
 przeznaczeniem urządzenie jest bezpieczne.

Jednakże istnieją potencjalne zagrożenia!
Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem.

• Przed rozpoczęciem konserwacji, czyszczenia lub na-
prawy należy wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć 
je przed ponownym włączeniem.

• Podczas prac przy instalacji elektrycznej należy  
odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Nie należy usuwać zabezpieczeń ani dokonywać 
zmian, które mogłyby spowodować ich wyłączenie.

Bezpieczeństwo

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Prąd elektryczny może spowodować ciężkie obrażenia. W razie uszkodzenia izolacji lub innych komponentów 
istnieje niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
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Ogólne wskazówki bezpieczeństwa:
• Niebezpieczeństwo powstania ran ciętych, szczegól-

nie podczas wymiany narzędzi.
• Niebezpieczeństwo skaleczenia przez odrzucane 

elementy i ich części (np. sęki, ucięte kawałki).
• Niebezpieczeństwo zranienia wskutek odrzutu  

elementu.
• Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu.
• Zapylenie jest groźne dla zdrowia - szczególnie pod-

czas obróbki twardych gatunków drewna.
• Niebezpieczeństwo zmiażdżenia, ucięcia,  

 zaczepienia, pochwycenia, uderzenia.

w zależności od wyposażenia:
• Niebezpieczeństwo obrażeń przy zetknięciu z  

wirującą tarczą piły lub frezami.
• Wirujące narzędzie frezujące może spowodować 

obrażenia.
• Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek 

kontaktu z wirującym wałkiem nożowym (Narzędzie 
wiertarskie).

• Uwaga na odrzucane kawałki narzędzi (np. fragmen-
ty ostrzy).

• Nie wolno stać przy pracującej pile (podczas obróbki 
lub w biegu jałowym) bezpośrednio na linii cięcia 
piły!

2.9 Ryzyka śladowe

2.10 Bezpieczne obchodzenie się z bateriami

W niektórych podzespołach maszyny używane są bate-
rie (w zależności od wyposażenia).

• W razie połknięcia baterie mogą być niebezpieczne 
dla życia. Należy je przechowywać w miejscach 
niedostępnych dla dzieci. W razie połknięcia baterii 
należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

• W razie niewłaściwego użycia płyn może wylać się 
z baterii. Może on wywołać podrażnienia skóry. 

Unikać kontaktu z cieczą. W razie zetknięcia płynu 
ze skórą należy ją spłukać dużą ilością wody. Jeżeli 
płyn dostanie się do oczu, należy je niezwłoczenie 
płukać przez 10 minut wodą i jak najszybciej 
skonsultować się z lekarzem.

• Nie wrzucać baterii do ognia ani nie wystawiać 
ich na działanie wysokiej temperatury. 
Niebezpieczeństwo wybuchu.

• Zużyte baterie należy wyjąć z maszyny. W ten 
sposób można uniknąć uszkodzeń spowodowanych 

wyciekami płynu.
• Nie wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami 

domowymi. Baterie utylizować zgodnie z zasadami 
ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo

Uwaga! Niebezpieczeństwo obrażeń lub utraty życia!

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Mimo przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa występują następujące rodzaje ryzyka 
śladowego:

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
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 Maszyna Frezarka stołowa F 3 e-classic
 Długość A 830 mm
 Długość: stół maszyny B 1000 mm
 Szerokość całkowita C1 775 mm
 Szerokość całkowita C2 110 mm
 Szerokość stołu maszyny D 550 mm
 Wysokość robocza (ok.) E 888 mm
 Wysokość całkowita F 1350 mm
 Masa netto *) 330 kg

 Maszyna z opakowaniem
 Długość x Szerokość 1470 x 1160 mm
 Wysokość 1200 mm
 Waga (ok.)* 300 kg

*) z przeciętnym wyposażeniem

3 Dane techniczne

3.1 Wymiary i ciężar

Dane techniczne
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 Silnik jednofazowy Silnik trójfazowy
 Napięcie 1x 230 V 3x 400 V
 Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
 Stopień ochrony IP 55 IP 55

 Moc silnika S6-40 %*) 3 kW 3 kW

*) S6 = Praca okresowa długotrwała z przerywanymi obciążeniami; 40% = względny czas włączenia

3.2 Warunki użytkowania i  magazynowania

3.3 Przyłącze elektryczne

Dane techniczne

3.4 Silnik napędowy

Rzeczywiste wartości należy odczytać z tabliczki znamionowej.

 Temperatura pracy/pomieszczenia +10 do +40°C
 Temperatura magazynowania –10 do +50°C

 Napięcie sieciowe wg tabliczki identyfikacyjnej ±10%
 Zabezpieczenie patrz schemat
 Kabel zasilający (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
 charakterystyka wyzwalania C (D*) 

*) przy ciężkim rozruchu spowodowanym dużą masą zamachową

3.5 Odciąg pyłu

  przykładnicy fre-
zarki 

 Króciec odciągu-Ø 120 mm
 Prędkość przepływu powietrza min. 20 m/s
 Podciśnienie min. 470 Pa
 Natężenie przepływu min. (przy 20 m/s) 814 m³/h
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3.7 Emisja hałasu

Podane wartości są wartościami emisji i tym samym nie 
pokrywają się z wartościami występującymi w miejscu 
pracy. Pomimo istnienia związku pomiędzy wartością 
emisji i imisji, nie można jednoznacznie stwierdzić, 
czy konieczne są dodatkowe środki bezpieczeństwa. 
Do czynników, które w danym czasie mają zasadniczy 
wpływ na aktualne wartości imisji na stanowisku pracy, 
zalicza się czas oddziaływania, specyfikę pomieszcze-
nia pracy i inne wpływy z otoczenia. Dopuszczalne 

wartości zmieniają się w zależności od danego kraju. Ta 
informacja ma jednak umożliwić użytkownikowi lep-
sze oszacowanie zagrożeń i ryzyka. W zależności od 
lokalizacji i innych warunków rzeczywiste wartości emisji 
hałasu mogą znacznie różnić się od podanych.

Dane techniczne

3.6 Emisja pyłu

Zakresy robocze w tej obrabiarce spełniają normę  
BGI 739-1 o obniżonej koncentacji pyłu.

Koncentracja pyłu we wdychanym powietrzu wynosząca  
2 mg/m³ jest z pewnością zachowana.

Kryterium to zostaje spełnione wyłącznie, jeśli warunki 
opisane w rozdziale > Odciąganie< zostaną zachowa-
ne.

Patrz rozdział >Ustawienie i instalacja<

Wskazówka:

W celu utrzymania hałasu na najniższym poziomie należy stosować dobrze naostrzone narzędzia oraz odpo-
wiednie prędkości obrotowe.

Zalecane jest używanie nauszników ochronnych, ale nie zastąpi to dobrze naostrzonych narzędzi.

Wszystkie dane w dB(A) oraz z współczynnikiem niepewności pomiaru 4 dB(A).

 Bieg jałowy Obróbka
 Poziom ciśnienia akustycznego 
 (EN ISO 3746)
 Wartość emisji w miejscu pracy 
 (EN ISO 11202)
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Używać wyłącznie narzędzi do frezowania,
• których dopuszczalna prędkość obrotowa jest większa od prędkości obrotowej wrzeciona frezarki
• zgodnych z normą DIN EN 847-1 i
• z oznaczeniem „MAN”!

3.8 Narzędzia

Wskazówka: Zalecamy używać wyłącznie oryginalnych narzędzi firmy HAMMER (katalog HAMMER).

Dane techniczne

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Nigdy nie przekraczać wartości prędkości obrotowej podanej na narzędziu!

 
 Otwór w stole frezarki (Ø) 180 mm
 Frezy-Ø maks.
   Osłona frezarska 230 mm
   osłona szczeliny 275 mm
 śruby-Ø Standard 30 mm
   Opcja 1 Wrzeciona HG
   Opcja 2 1 cal
 Stała prędkość obrotowa 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Prędkość obrotowa Wrzeciona HG 14000 minˉ¹
 Wysokość wrzeciona frezarki nad stołem (Wysokość 
użyteczna)

100 mm
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4 Transport, opakowanie i magazynowanie

4.1 Zasady bezpieczeństwa 

Transport, opakowanie i magazynowanie

4.2 Kontrola po dostawie

Po dostarczeniu urządzenia należy niezwłocznie  
sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona.
W razie stwierdzenia widocznych zewnętrznych 
uszkodzeń urządzenia nie należy go odbierać albo 
odebrać je warunkowo. Zakres szkód należy zanotować 
w dokumentach transportowych oraz złożyć reklamację.

Szkody, które nie zostały zauważone od razu, należy 
zgłosić zaraz po ich wykryciu, ponieważ roszczenia 
odszkodowawcze można wysuwać tylko w okresie prze-
widzianym na składanie reklamacji.

4.3 Opakowanie

Jeżeli nie zawarto umowy o zwrot opakowania, materiały należy posegregować według rodzaju i wielkości, a 
następnie oddać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

Wskazówka: Przyjazne dla środowiska!
Materiały z opakowania są wartościowymi surowcami i w wielu przypadkach można je powtórnie 
wykorzystać, przetworzyć lub ekonomicznie zużytkować.

Uwaga! Utylizacja materiałów wykorzystanych do opakowania musi odbywać się zgodnie z zasadami 
ochrony środowiska i lokalnymi przepisami. W razie potrzeby należy skorzystać z usług firmy zajmującej się 
recyklingiem.

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Przy transporcie oraz przy załadunku i rozładunku występuje niebezpieczeństwo powstania obrażeń spowo-
dowanych przez spadające elementy.

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Niewłaściwy transport może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.

Należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:

• Nigdy nie przenosić ładunków nad osobami.
• Urządzenie przenosić zawsze z wielką starannością 

i ostrożnością.
• Używać tylko mocowań i urządzeń 

o odpowiednim udźwigu.
• Maszyny nie wolno podnosić za wystające elementy 

(np. stół formatowy).
• Przy transporcie zwrócić uwagę na środek ciężkości 

(niebezpieczeństwo przewrócenia).
• Urządzenie zabezpieczyć przed zsunięciem  

się w bok.
• Liny, pasy i inne przyrządy do podnoszenia muszą 

być wyposażone w haki zabezpieczające.

• Nie można używać uszkodzonych lin.
• Nie wolno łączyć lin ani pasów węzłem.
• Liny i pasy nie mogą stykać się z ostrymi 

krawędziami.
• Transport należy przeprowadzić z największą 

starannością i ostrożnością. Pozwoli to uniknąć ewen-
tualnych uszkodzeń.

• Unikać wstrząsów mechanicznych. 
Przed transportem drogą morską urządzenie należy 
szczelnie zapakować i zabezpieczyć przed korozją 
(środki osuszające).
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Maszyna jest dostarczana w stanie częściowo zmonto-
wanym na palecie.

Maszyna jest przymocowana do palety za pomocą 
kątowników transportowych.

Przed transportem na miejsce montażu usunąć kątowniki 
transportowe.

Maszyna może być transportowana za pomocą dźwigu, 
wózka widłowego, wózka paletowego albo urządzenia 
transportowego. 

!Kątowniki transportowe

4.5.1 Zabezpieczenie transportowe

Rys. 4-1: Zabezpieczenie transportowe

4.5 Transport

4.4 Magazynowanie

Paczki pozostawić zamknięte do czasu ustawienia/instalacji urządzenia. Stosować się do oznaczeń  
dotyczących ustawiania i przechowywania.

Paczki należy przechowywać w następujących warunkach

• Nie przechowywać na wolnym powietrzu.
• Przechowywać w miejscu suchym i niezapylonym.
• Nie narażać na działanie substancji żrących  

powodujących korozję.
• Chronić przed promieniami słonecznymi.
• Unikać wstrząsów mechanicznych.
• Temperatura przechowywania: –10 do +50 °C.
• Maks. wilgotność powietrza: 60 %.
• Unikać dużych wahań temperatury (powstawanie 

kondensatu).

• Wszystkie odkryte części maszyny naoliwić (ochrona 
antykorozyjna).

• Przy dłuższym magazynowaniu (>3 miesięcy) ws-
zystkie odkryte części maszyny należy naoliwić 
(ochrona antykorozyjna). Należy regularnie 
sprawdzać stan wszystkich części oraz opakowania. 
W razie potrzeby odświeżyć albo odnowić ochronę 
antykorozyjną.

• Przy magazynowaniu w wilgotnych pomieszczeniach 
maszyna musi być szczelnie zapakowana i zabezpie-
czona przed korozją (środki osuszające).

Transport, opakowanie i magazynowanie

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Transport maszyny powinien odbywać się zgodnie z dołączoną instrukcją transportu lub montażu!
Maszyny nie wolno podnosić za stół pilarki, stół formatowy ani za podstawę stołu formatowego! Liny, pasy i 
łańcuchy można mocować tylko do korpusu maszyny.

Wskazówka:
Szerokość transportowa jest mniejsza niż 1000 mm. Dzięki temu maszynę można transportować przez drzwi.
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4.5.2 Transport za pomocą dźwigu

Rys. 4-2: Transport za pomocą dźwigu

Do transportu używać wyłącznie pasów lub łańcuchów

Pasy lub łańcuchy prowadzić przez wyżłobienia w kor-
pusie maszyny

!Pasy

4.5.3 Transport wózkiem widłowym

Widły należy tak ustawić, aby pasowały do wyżłobienia 
w korpusie maszyny.

!Wycięcie w korpusie maszyny

Rys. 4-3: Transport wózkiem widłowym

Transport, opakowanie i magazynowanie

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Maszyny nie wolno podnosić za stół pilarki, stół formatowy ani za podstawę stołu formatowego! 
Środki do podnoszenia należy sprawdzić pod kątem nośności i zabezpieczyć przed ześlizgnięciem!
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4.5.4 Transport za pomocą wózka podnośnego

Rys. 4-4: Transport za pomocą wózka podnośnego

Do rozładunku z palety należy wykorzystać rampę  
zgodnie z rysunkiem obok.

1. Wsunąć widły wózka paletowego w otwór w korpu-
sie maszyny.

2. Wyjechać z maszyną na wózku paletowym z palety

!Wycięcie w korpusie maszyny
"Rampa

Transport, opakowanie i magazynowanie

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazów ze względu na duży ciężar urządzenia
Bezproblemowy rozładunek wymaga dwóch lub - w zależności od wyposażenia - trzech dodatkowych pomocni-
ków.
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5 Ustawienie i instalacja

5.1 Zasady bezpieczeństwa 

• Przed ustawieniem i montażem urządzenia 
sprawdzić, czy jest ono kompletne i sprawne technicz-
nie.

• Zwracać uwagę na porządek i czystość na stanowis-
ku pracy Luźno leżące części i narzędzia to  
potencjalna przyczyna wypadków.

• Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą 
swobodę ruchów. W przypadku zbyt małej 
odległości od sąsiednich maszyn, ścian i innych 
stałych przedmiotów obrabiane elementy mogą 
stwarzać zagrożenie podczas prowadzenia wymus-
zonego podczas cięcia.

• Zamontować osłony bezpieczeństwa zgodnie z  
wytycznymi i skontrolować poprawność ich 
działania.

5.2 Zapotrzebowanie na miejsce

Rys. 5-1: Zapotrzebowanie na miejsce/Wymiary

Wymogi dotyczące miejsca ustawienia:
• Temperatura pracy/pomieszczenia: +10 do +40 °C
• Odpowiednia wytrzymałość i nośność powierzchni 

roboczej
• Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy.
• Odpowiednie odstępy lub odgrodzenie od  

sąsiednich stanowisk pracy.

Do obsługi i konserwacji dookoła maszyny musi być 
zachowana wolna przestrzeń przynajmniej 2000 mm.

Ustawienie i instalacja

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Urządzenie powinno pracować w temperaturze od +10 do +40°C. W przeciwnym razie może dojść do usz-
kodzenia łożysk!

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Niekompletna lub źle funkcjonująca maszyna może doprowadzić do pow-
stania szkód materialnych i obrażeń. Urządzenie wolno montować i instalować tylko wtedy, gdy jego stan (i 
stan jego podzespołów) nie budzi zastrzeżeń.

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Nieprawidłowe ustawienie i instalacja mogą doprowadzić do ciężkich 
obrażeń lub szkód materialnych. Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie upoważniony, przeszkolo-
ny personel znający zasadę działania urządzenia i przestrzegający przepisów BHP.

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegający 
przepisów BHP.
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1. Maszynę należy przetransportować na miejsce 
montażu zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdzi-
ale „Transport” i dołączonej instrukcji transportu  
i montażu.

2. Aby zapewnić precyzyjną i równomierną pracę mas-
zyny, należy ją wypoziomować za pomocą poziomi-
cy.

 Na nierównej posadzce maszynę wypozimować za 
pomocą podkładek.

!Poziomica
"podkładki

Rys. 5-3: Mocowanie do posadzki

3. W razie potrzeby maszynę można przykręcić do 
posadzki za pomocą kątowników transportowych

4. Wszystkie niemalowane części urządzenia oczyścić 
ze środka konserwującego.

!Kątowniki transportowe

5.4 Ustawianie pokręteł systemowych

Wskaźniki zegarowe mogą przestawić się podczas 
transportu.
Aby ustawić zegar, należy odciągając śrubę zaciskową 
wyjąć go z pokrętła i obracać go do momentu 
dokładnego wskazania wartości mierzonej obrabianego 
elementu.
Włożyć zegar z powrotem do pokrętła i ostrożnie 
przymocować go śrubą zaciskową.

!Wskaźnik zegarowy
"Śruba ustalającaRys. 5-4: Pokrętło systemowe

5.3 Ustawienie i wypoziomowanie maszyny

Rys. 5-2: Poziomowanie maszyny

Ustawienie i instalacja
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5.5 Odciąg pyłu

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Przewody do odciągów muszą być trudnozapalne i przewodzące prąd! 
 Należy używać wyłącznie oryginalnych węży do odciągów HAMMER!

Wskazówka: Zasadniczo każda obrabiarka w trakcie pracy powinna być wyposażona w odciąg. W akcesori-
ach dostępne jest gniazdo wtykowe z automatyką opóźnionego włączania urządzenia odciągowego.

• Wydajność odciągu musi być wystarczająca, aby 
zapewnić wymagane podciśnienie i odpowiednią 
prędkość przepływu powietrza przy 20 m/s w 
punkcie przyłączenia. (patrz „Dane techniczne”)

• Prędkość przepływu powietrza należy skontrolować 
przed pierwszym uruchomieniem oraz po dokonaniu 
zasadniczych zmian.

• Przed pierwszym uruchomieniem, a później 
codziennie należy sprawdzić system odciągowy pod 
kątem widocznych uszkodzeń oraz co miesiąc pod 
kątem wydajności.

• System odciągowy należy tak podłączyć do 
maszyny, aby samoczynnie włączał się wraz z 
maszyną.

• Węże odciągowe muszą być wykonane z materiału 
przewodzącego elektryczność i uziemione w celu 
eliminacji gromadzenia się ładunku  
elektrostatycznego.

• W trakcie usuwania osadzonego pyłu starać się 
stosować techniki czyszczenia wywołujące jak 
najmniejsze zapylenie.
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5.6 Przyłącze elektryczne

Wskazówka: Bez wyraźnego zezwolenia działu serwisowego HAMMER nie wolno otwierać skrzynki rozdziel-
czej maszyny. W przeciwnym razie nastąpi unieważnienie gwarancji.

Wskazówka: Kabel maszyny jest dostarczany z otwartą końcówką, tzn. bez wtyczki.
Po stronie klienta leży wyposażenie kabla elektrycznego maszyny w przeznaczoną do zasilania wtyczkę, 
która spełnia wymogi lokalnych przepisów.

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Maszyna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem samoczynnym.

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Przed podłączeniem do prądu porównać dane z tabliczki znamionowej z parametrami sieci elektrycznej. 
Podłączyć tylko wtedy, gdy dane te są zgodne. Źródło zasilania musi mieć odpowiednie gniazdo (w przypad-
ku silnika trójfazowego CEE).

Wymogi dotyczące przyłączy elektrycznych
• Urządzenie należy uziemić przewodem ochronnym.
• Wahania napięcia sieciowego mogą wynosić  

maks. ±10 %
• Szafa sterownicza musi mieć wyłącznik (DIN VDE 

0641). 
Liczba biegunów: 3 (dla silnika trójfazowego)

• Maszyna może pracować tylko w sieci TN (z 
uziemionym przewodem zerowym). (tylko 3x400V)

• Kabel zasilający H07RN-F minimum 5x 2,5 (silnik 
trójfazowy) lub 3x 2,5 (silnik prądu przemiennego).

• Zabezpieczenie/Kabel zasilający: 
patrz „Dane techniczne”

• Przewód zasilający musi być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem (np. rurka pancerna).

• Kabel należy ułożyć tak, aby nie był pozaginany, 
narażony na przetarcie i nie stwarzał 
niebezpieczeństwa potknięcia.

1. Wybrać żądany kierunek obrotów na przełączniku 
wyboru - Włączyć na krótko maszynę.

2. Sprawdzić kierunek obrotów silnika.
3. W razie konieczności zmiany kierunku obrotów 

należy zamienić 2 fazy w kablu zasilającym.

Ustawienie i instalacja

Rys. 5-5: Kierunek obrotów silnika

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegający 
przepisów BHP.

Kontrola impedancji pętli zwarcia oraz przydatności zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego musi się odbyć 
w miejscu ustawienia obrabiarki!
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Pulpit sterowniczy
!Zielony przycisk - agregat frezarki ZAŁ
"Czerwony przycisk - maszyna WYŁ 

(= Lampka ostrzegawcza - Lewe obroty frezarki)
#Przełącznik kierunku obrotów

$ustawianie wysokości frezarki (Pokrętło)
%Wziernik - prędkość obrotowa frezarki

6 Budowa

6.1 Wygląd ogólny F 3 e-classic

Budowa

Rys. 6-1: Wygląd ogólny

Rys. 6-2: Pulpit sterowniczy F 3 e-classic

6.2 Elementy sterowania i wskaźniki

!Przełączniki główne (w zależności od 
wyposażenia)

"Pulpit sterowniczy
#Stół maszyny
$przykładnicy frezarki
%Średnica króćca 120 mm
&Elementy sterowania - Agregat frezarki
/Drzwiczki
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6.3 Tabliczka znamionowa

Tabliczka identyfikacyjna znajduje się z boku maszyny.

!Tabliczka znamionowa

Rys. 6-3: Usytuowanie tabliczki znamionowej

Na tabliczce znamionowej znajdują się następujące 
informacje:
• Typ
• Nr maszyny
• Napięcie
• Fazy
• Częstotliwość
• Moc
• Natężenie prądu
• Rok produkcji
• Informacje o producencieRys. 6-4: Tabliczka znamionowa

Budowa
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Budowa

Montaż / Ustawianie:
Patrz rozdział >Regulacja i przezbrajanie<

Przykręcić zabezpieczenie frezarki za pomocą śrub i 
podkładek do pokrywy przykładnicy.

Pionowy docisk i/lub pozioma sprężyna dociskowa 
muszą być dopasowane.

!Osłona frezów

6.4 Instalacje zabezpieczające

6.4.1 Krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa

Rys. 6-5: Zamknąć drzwiczki

6.4.2 Osłona frezów

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Aby uniknąć obrażeń, przykładnica frezarki musi być zawsze wyposażona w osłonę!

Rys. 6-6: Osłona frezów

Maszyna jest wyposażona w zabezpieczające 
wyłączniki krańcowe. Maszyna jest włączona tylko wte-
dy, gdy wyłącznik krańcowy znajdujący się w korpusie 
maszyny jest uruchomiony przez blokadę.

Zamknąć drzwi i zablokować je śrubą. 

!Drzwiczki
"Śruba radełkowana
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6.4.3 Hamulec automatyczny

Maszyna jest wyposażona w hamulec automatyczny. 
Jest to bezobsługowy hamulec stałoprądowy. Wszystkie 
niezbędne ustawienia wykonano fabrycznie.

W razie ewentualnych problemów lub nieprawidłowego 
działania prosimy zwrócić się do punktu serwisowego 
firmy Felder KG.

Budowa
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Ustawić wysokośći frezowania:
1. Maszynę wyłączyć i zabezpieczyć przed 

włączeniem.
2. Ustawić wysokość frezowania za pomocą pokrętła 

• zgodnie z ruchem wskazówek zegara: wyżej
• przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: niżej

3. Do kompensacji luzu na gwincie wysokość frezow-
ania ustawiać zawsze od dołu do góry.

Wskazówka: Ważne akcesoria
Zegar cyfrowy wmontowano w systemowe pokrętło do 
regulacji wysokości.
Zegar umożliwia ustawianie z dokładnością  do 
dziesiątej części milimetra.

Pozostałe akcesoria oraz urządzenia odciągowe za-
mieszczono w katalogu HAMMER

! ustawianie wysokości frezarki
" Wyświetlacz cyfrowy

7 Regulacja i przezbrajanie - Agregat frezarki

7.1 Zasady bezpieczeństwa

• Przed rozpoczęciem pracy należy urządzenie 
wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym 
włączeniem.

• Sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i sprawne.
• Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą 

swobodę ruchów.

• Zwracać uwagę na porządek i czystość na stanowis-
ku pracy Luźno leżące części i narzędzia to  
potencjalna przyczyna wypadków.

• Zamontować osłony bezpieczeństwa zgodnie z  
wytycznymi i skontrolować poprawność ich 
działania.

Regulacja i przezbrajanie

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Nieprawidłowe ustawienie i uzbrojenie maszyny może doprowadzić do 
powstania szkód materialnych lub utraty zdrowia lub życia. Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie 
upoważniony, przeszkolony personel znający zasadę działania urządzenia i przestrzegający przepisów BHP.

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Wszelkie prace nastawcze, jak i wymiana narzędzi, mogą odbywać się tylko wtedy, gdy obrabiarka jest 
wyłączona.

7.2 Ustawić wysokośći frezowania

Rys. 7-1: Ustawianie wysokości i kąta frezowania



29

!

&

$

%

!

BL
(

/
"

!

!

"

)

)

&

#

Frezarka stołowa
F 3 e-classic

Montaż:
1. Osłona frezów musi być zamontowana. 

W razie potrzeby należy ją zamontować
2. Ustawić przykładnicę frezarki na stole maszyny tak, 

aby obie śruby radełkowane można było wkręcić do 
gwintowanych otworów..

3. Dokręcić śrubę.
4. Podłączyć odciąg Ø120 mm

!/ "Śruba radełkowana
#przykładnicy frezarki
$Stół maszyny
%Otwory gwintowane
&Osłona frezów

Ustawianie przykładnicy frezarki:
1. Odkręcić śrubę radełkowaną 1.
2. Ustawić wstępnie przykładnicę frezarki
3. Dokręcić śrubę radełkowaną 1.
4. Ustawić dokładnie przykładnicę frezarki:

Obracać uchwytem radełkowanym do uzyskania 
pozycji..

Ustawienie jest wskazywane na podziałce.
5. Odkręcić śrubę radełkowaną 2. 

Przesunąć liniały w lewą i/lub prawą stronę w 
żądaną pozycję.
Dokręcić śrubę radełkowaną 2.

/Instalacja odciągowa Ø120 mm
(Uchwyt radełkowany
)Prowadnice przykładnicy frezarki
BLPodziałka

Regulacja i przezbrajanie

7.3 Przykładnica frezarki 

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Osłona frezów musi być zamontowana - W razie potrzeby należy ją zamontować

Wskazówka:
Przykładnica frezarki "220" jest przystosowana do narzędzi do frezowania o średnicy do 220 mm. Prowadni-
ce przykładnicy frezarki mają długość po 320 mm.

Rys. 7-2: Montaż przykładnicy frezarki.

Rys. 7-3: Ustawianie przykładnicy frezarki

7.3.1 Przykładnica frezarki „220“ (Standard)
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7.3.2 System MULTI regulacji przykładnicy frezarki (Opcja)

1. tzn. przykładnica frezarki po zdjęciu i ponownym 
założeniu zachowuje wszystkie ustawienia.

2. Przykładnica jest założona na elemencie 
prowadzącym w taki sposób, aby bolce zaskoczyły 
do otworów w stole maszyny.

!Trzpień
"Element prowadzący
#Otwory

Wskazówka:
Dokładna regulacja okręgu skrawania służy do dokładnego ustawiania całej przykładnicy frezarki w stosun-
ku do okręgu skrawania narzędzia frezarskiego posiada ono automatykę powtarzania

Wskazówka:
W celu zapewnienia dokładności powtarzania po zdjęciu i ponownym założeniu przykładnicy należy 
skompensować luz na bolcach pasowanych, poprzez lekkie pociąganie do tyłu przykładnicy podczas ustawia-
nia po stronie liniału z regulacją wysokości.

3. Po odkręceniu śruby zaciskowej do regulacji średnicy 
okręgu skrawania ustawić wstępnie przykładnicę w 
stosunku do okręgu skrawania. 

4. Zacisnąć śrubę do regulacji okręgu skrawania. 
5. Za pomocą pokrętła ustawić dokładnie wszystkie 

przykładnice w stosunku do okręgu skrawania. 
6. Na skali można bezpośrednio odczytać średnicę 

okręgu skrawania, na którą nastawiony jest liniał.
7. Po tym ustawieniu zamocować przykładnicę frezarki 

za pomocą śrub zaciskowych do stołu maszyny.

!Śruba do regulacji okręgu skrawania
"Podziałka
#Pokrętło

Regulacja i przezbrajanie

Rys. 7-4: System nastawczy MULTI

Rys. 7-5: Przestawianie okręgu skrawania
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7.3.3 Osłona frezów

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Aby uniknąć obrażeń, przykładnica frezarki musi być zawsze wyposażona w osłonę!

Montaż:
1. Odkręcić śrubę radełkowaną.
2. Położyć pokrywę przykładnicy frezarki do tyłu.
3. Przykręcić zabezpieczenie frezarki za pomocą śrub i 

podkładek do pokrywy przykładnicy.
4. Przechylić do przodu pokrywę przykładnicy frezarki 

z zamontowanym zabezpieczeniem.
5. Przykręcić pokrywę przykładnicy frezarki śrubami 

radełkowanymi.

!Śruby radełkowane
"Śruby / Podkładki
#Pokrywa przykładnicy frezarki
$Osłona frezów

Ustawianie:
Pionowy docisk i/lub pozioma sprężyna dociskowa 
muszą być dopasowane.
1. Odkręcić odpowiednią śrubę radełkowaną.
2. Przesunąć osłonę frezarską na drążku i/lub ustawić 

w wymaganej pozycji.
3. Dokręcić śrubę radełkowaną.

!Zespół dźwigni
"Śruba radełkowana
#Sprężyna dociskowa
$Stopka dociskowa

Regulacja i przezbrajanie

Rys. 7-6: Osłona frezów

Rys. 7-7: Ustawianie osłony frezarskiej



32

"

!

#
#

Frezarka stołowa
F 3 e-classic

7.4 Listwy bezpieczeństwa (Opcja)

Wskazówka: Zaleca się stosowanie podczas frezowania profilów listw bezpieczeństwa (akcesoria). Dzięki 
temu można uzyskać ciągłe przyłożenie na całej długości elementu zapewniające większe bezpieczeństwo i 
lepszy efekt obróbki.

Montaż/demontaż:
Patrz instrukcja montażu „Listwy bezpieczeństwa“

Przesuwanie:
1. Maszynę wyłączyć i zabezpieczyć przed 

włączeniem.
2. Poluzować śrubę zaciskową.
3. Zmienić wysokość listwy bezpieczeństwa.
4. Dokręcić śruby ustalające.
5. Sprawdzić, czy narzędzie obraca się bez utrudnień.. 

Narzędzia do frezowania nie mogą ocierać się o 
listwy bezpieczeństwa.

6. Sprawdzić, czy listwy są zamocowane równolegle 
do stołu maszyny.

Regulacja i przezbrajanie

!Śruby ustalające
"Listwy bezpieczeństwa
#Prowadnice przykładnicy frezarki

Rys. 7-8: Listwy bezpieczeństwa
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Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Wszelkie prace nastawcze, jak i wymiana narzędzi, mogą odbywać się tylko wtedy, gdy obrabiarka jest 
wyłączona.
Wyłączyć maszynę za pomocą wyłącznika głównego.

7.5.1 Przygotować maszynę do wymiany narzędzia

Regulacja i przezbrajanie

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Niebezpieczeństwo powstania ran ciętych, szczególnie podczas wymiany narzędzi.

7.5 Wymiana narzędzi

Rys. 7-9: Przygotować maszynę do wymiany narzędzia

1. Odkręcić śrubę radełkowaną 1. (2 x)
2. Pokrywę przykładnicy frezarki z zamontowaną 

osłoną frezów przechylić do tyłu.
3. Odkręcić śrubę radełkowaną 2.
4. Rozsunąć liniały na jak największą odległość.
5. Obrócić wrzeciono frezarki całkowicie do góry.

!Śruba radełkowana 1
"Śruba radełkowana 2
#Pokrywa przykładnicy frezarki
$Prowadnice przykładnicy frezarki
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Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Minimalny moment dokręcenia: 30 Nm!

Wskazówka:
Zalecamy używać wyłącznie oryginalnych narzędzi firmy HAMMER (katalog HAMMER).
Dopuszczone narzędzia frezujące, patrz dane techniczne.

7.5.2 Montaż/demontaż/wymiana narzędzi do frezowania

Regulacja i przezbrajanie

Potrzebne narzędzia:
• Klucz imbusowy 8 mm
• Klucz widlasty 22 mm

1. Przygotować maszynę do wymiany narzędzia.
2. Przytrzymać kołpak wrzeciona frezarki kluczem 

płaskim.
3. Odkręcić kluczem śrubę imbusową.
4. Zdjąć kołpak i pierścienie wrzeciona frezarki.
5. Przy zmianie i demontażu narzędzia zdjąć 

narzędzie frezujące.
6. Oczyścić wrzeciono frezarki z pyłu i wiórów.

7. Podczas wymiany lub montażu narzędzia:
 Założyć narzędzie jak najniżej na wrzeciono 

frezarki, aby zapobiec wibracjom
 Założyć tyle pierścieni wrzecionowych, ile potrzeba, 

aby między kołpakiem wrzeciona a wrzecionem 
była odpowiednia ilość miejsca na zaciśnięcie (ok. 
8 mm).

 Podczas demontażu narzędzia: 
Założyć wszystkie pierścienie. Uważać, aby między 
kołpakiem wrzeciona a wrzecionem była odpowied-
nia ilość miejsca na zaciśnięcie (ok. 8 mm).

8. Założyć kołpak wrzeciona frezarki i śrubę imbusową
9. Za pomocą klucza imbusowego wkręcić śrubę z gni-

azdem sześciokątnym i  dociągnąć.

!Śruba imbusowa
"Kołpak wrzeciona frezarki
#Pierścień wrzeciona frezarki
$Wrzeciono frezarskie
%Głowica frezarska

Rys. 7-10: Wrzeciono frezarskie

Rys. 7-12: Niedozwolony montaż narzędzia

Rys. 7-11: Montaż narzędzia frezującego
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1. Zamknąć maksymalnie otwór w stole za pomocą 
wkładek pierścieniowych.

2. Nastawić liniały odpowiednio do narzędzia.
3. Przechylić do przodu pokrywę przykładnicy frezarki 

z zamontowanym zabezpieczeniem.
4. Przykręcić pokrywę przykładnicy frezarki śrubami 

radełkowanymi.
5. Ustalanie/ustawianie prędkości obrotowej
6. Zamknąć drzwiczki
7. Włączyć maszynę.

!Wkładki pierścieniowe
"Prowadnice przykładnicy frezarki
#Pokrywa przykładnicy frezarki
$Śruby radełkowane
%Drzwiczki

7.5.3 Przygotowanie maszyny do pracy

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Zwrócić uwagę na kierunek obrotów narzędzia frezującego!
Obrabiany element można frezować tylko przeciwbieżnie!

Regulacja i przezbrajanie

Wskazówka: 
Narzędzie do frezowania obraca się tylko wtedy, gdy wyłącznik krańcowy w korpusie maszyny nie jest uru-
chomiony!
Zamknąć drzwi i zablokować je śrubą.

Rys. 7-13: Przygotowanie maszyny do pracy

Rys. 7-15: Nieprawidłowy kierunek obrotów Rys. 7-14: Uwzględnić kierunek obrotów!
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7.6.1 Wyznaczanie/ustawianie prędkości obrotowej

7.6 Ustalanie/ustawianie prędkości obrotowej

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! / Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Przestrzegać maksymalnej prędkości skrawania:
• poniżej 40 m/s - niebezpieczeństwo odrzutu 
• powyżej 75 m/s - niebezpieczeństwo pęknięcia narzędzia 

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! / Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Nie wolno przekroczyć wartości granicznej wyznaczonej na podstawie wykresu!

Regulacja i przezbrajanie

1. Za pomocą naklejki na zaślepce ramy określić właściwą prędkość obrotową wrzeciona maszyny. 
Prędkość skrawania musi mieścić się w zakresie od 40 do 75 m/s.

2. Sprawdzić maksymalną obciążalność wrzeciona (graniczna prędkość obrotowa) na wykresie na następnej stronie.
3. Nastawić obliczoną prędkość obrotową wrzeciona.

!Średnica narzędzia [mm / cal]
"Prędkość skrawania [m/s]
#Prędkość obrotowa wrzeciona [minˉ¹]

Rys. 7-16: Wyznaczanie/ustawianie prędkości obrotowej
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7.6.2 Maksymalne obciążenie wrzeciona (graniczna prędkość obrotowa)

1. Obliczyć na odpowiednim wykresie maksymalną prędkość obrotową (graniczną wartość) w zależności od 
średnicy narzędzia i długości ostrzy.

2. Za pomocą naklejki na zaślepce ramy określić właściwą prędkość obrotową wrzeciona maszyny.
3. Nastawić obliczoną prędkość obrotową wrzeciona.

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! / Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Nie wolno przekroczyć wartości granicznej wyznaczonej na podstawie wykresu!

Regulacja i przezbrajanie

Rys. 7-17: Wykresy - Maksymalna obciążalność wrzeciona
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Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Wszystkie prace przy urządzeniu wykonywać wyłącznie po jego wyłączeniu!
Wyłączyć maszynę za pomocą wyłącznika głównego.

1. Wyłączyć wyłącznik główny.
2. Przesunąć blokadę w górę.
3. Otworzyć drzwi za pomocą śruby.
4. Poluzować śrubę napinającą pasek.
5. Przełożyć pasek w miejscu, w którym średnica koła 

pasowego jest mniejsza: 
Zmniejszanie prędkości obrotowej:
• Przełożyć pasek najpierw na kole silnika.
Zwiększanie prędkości obrotowej:
• Przełożyć pasek najpierw na kole wrzeciona 

frezarskiego.
6. Dokręcić śrubę napinającą pasek napędowy.
7. Ponownie zamknąć drzwi i dokręcić 

śrubę.

!Koło pasowe silnika
"Śruba do napinania paska
#Pasek napędowy
$Wrzeciono frezarskie
%Drzwiczki

7.6.3 Ustawianie prędkości obrotowej wrzeciona frezarki

Regulacja i przezbrajanie

Rys. 7-18: Ustawianie prędkości obrotowej

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych! Nie naciągać nadmiernie paska napędowego
Śrubę naprężającą dokręcić tylko tak, aby zapewnić prawidłowe przenoszenie mocy.
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Regulacja i przezbrajanie

7.7 Zagłębianie wrzeciona frezarki

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych! 
Sprawdzić, czy narzędzia nie są zablokowane.

Z zamontowanym narzędziem i wyjętymi wkładkami 
pierścieniowymi można do średnicy maks. narzędzia 
180 mm obniżać wrzeciono w pozycję 90 stopni pod 
stół.

Z zamocowanym narzędziem i wyjętymi wkładkami 
pierścieniowymi przy narzędziach o maks. średnicy  
220 mm wrzeciono może być opuszczane w pozycji  
90 stopni pod stół (20 mm).

Rys. 7-19: Zagłębianie wrzeciona frezarki
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8 Obsługa - Agregat frezarki

Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i spraw-

ne.
• Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą 

swobodę ruchów.
• Zwracać uwagę na porządek i czystość na stanowis-

ku pracy Luźno leżące części i narzędzia to  
potencjalna przyczyna wypadków.

• Sprawdzić, czy wszystkie osłony są prawidłowo  
zamontowane.

• Wszelkie prace nastawcze, jak i wymiana narzędzi, 
mogą odbywać się tylko wtedy, gdy obrabiarka jest 
wyłączona.

• W obrabiarce należy używać tylko właściwych  
(dozwolonych do użytku) narzędzi.

• Dokręcić śrubę zaciskową wrzeciona.
• Nastawić prędkość obrotową dopasowaną do 

narzędzia.
• Używać wyłącznie ostrych narzędzi. Zmniejsza się 

wtedy niebezpieczeństwo odrzutu, szczególnie przy 
tarczach do szczelin.

• Zainstalować odciąg i sprawdzić jego działanie.
• Obrabiać tylko takie elementy, które można bez-

piecznie położyć i prowadzić.
• Sprawdzić, czy element obrabiany nie zawiera ciał 

obcych, np. gwoździ, śrub itd., które mogłyby  
wpłynąć na obróbkę.

• Sprawdzić, czy narzędzia nie są zablokowane.
• Zwrócić uwagę na kierunek obrotów narzędzia 

frezującego
• Przed włączeniem zawsze sprawdzać, czy przy 

urządzeniu nie ma innych osób.

W trakcie pracy:
• Przy zmianie elementu lub awarii najpierw wyłączyć 

maszynę i zabezpieczyć przed ponownym  
włączeniem.

• Podczas eksploatacji osłony i instalacje 
bezpieczeństwa nie mogą być wyłączane, 
demontowane lub niestosowane

• Uwaga na odrzucane kawałki narzędzi (np. frag-
menty ostrzy).

Podczas pracy z urządzeniem oraz w jego pobliżu  
należy przestrzegać następujących zakazów:
• Pracownicy pracujący przy maszynie mający długie 

włosy muszą je koniecznie zabezpieczyć siatką!
• Zakaz używania rękawic!

Podczas pracy z urządzeniem należy nosić:
• Odzież roboczą ściśle przylegającą do ciała 

(o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich 
rękawów).

• Obuwie ochronne - Do ochrony stóp przed ciężkimi, 
spadającymi przedmiotami i poślizgiem, jeżeli po-
sadzka nie jest antypoślizgowa.

• Słuchawki ochronne - Chroniące słuch przed uszkod-
zeniem.

Wskazówka: Środki pomocnicze:
Obrabianie długich elementów możliwe jest dzięki odpowiednim powierzchniom roboczym (np. stoliki 
przedłużające, rolki podporowe). 
Przygotować elementy pomocnicze do obróbki krótkich i wąskich elementów. (np.: Uchwyt do przesuwania)

8.1 Zasady bezpieczeństwa

Obsługa

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Urządzenie powinno pracować w temperaturze od +10 do +40°C. W przeciwnym razie może dojść do usz-
kodzenia łożysk!

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do poważnych obrażeń 
i szkód materialnych. Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie upoważniony, przeszkolony personel 
znający zasadę działania urządzenia i przestrzegający przepisów BHP.
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Rys. 8-1: Włączanie agregatu frezarki

Włączanie
1. Podłączyć do sieci
2. Jeżeli jest na wyposażeniu: odbezpieczyć i włączyć 

wyłącznik główny (pozycja „I”).
3. Ustawić przełącznik w położenie 

• obroty w lewo albo 
• obroty w prawo

W przypadku silników jednofazowych
4. Nacisnąć i przytrzymać zielony przycisk.
5. Zwolnić przycisk, gdy maszyna osiągnie 

maksymalną prędkość obrotową.
Silnik trójfazowy
6. Nacisnąć i zwolnić zielony przycisk.

Wyłączanie:
1. Nacisnąć i zwolnić czerwony przycisk.
2. Jeżeli jest na wyposażeniu: wyłączyć i 

zabezpieczyć wyłącznik główny (pozycja „O”).
3. Odłączyć od sieci elektrycznej.

Zatrzymywanie w sytuacjach awaryjnych:
(w zależności od wyposażenia)
• Nacisnąć czerwony przycisk.
• Naciśnij wyłącznik awaryjny

Maszyna natychmiast zatrzyma się.
Po przekręceniu wyłącznika awaryjnego nastąpi jego 
odblokowanie.

!Przełączniki główne
"Przełącznik
#Zielony przycisk - agregat frezarki ZAŁ
$Ustawić przełącznik w położenie 

Prawe obroty frezarki
%Czerwony przycisk - maszyna WYŁ
&Wyłącznik awaryjny (Opcja)

8.2 Włączanie / Wyłączanie / Zatrzymywanie w sytuacjach awaryjnych

Obsługa

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do uszkodzenia maszyny. 
Nie naciskać zielonego przycisku podczas pracy maszyny!

Uwaga! Niebezpieczeństwo obrażeń wynikające z niewystarczającego przygotowania!
Urządzenie wolno włączyć tylko wtedy, gdy spełnione są niezbędne warunki i poczynione odpowiednie 
przygotowania do wykonania danych czynności. Dlatego przed włączeniem należy dokładnie zapoznać się z 
opisami ustawienia, przezbrajania i obsługi maszyny (patrz stosowny rozdział).



42

Frezarka stołowa
F 3 e-classic

Obsługa

Rys. 8-2: Stanowiska pracy/Pozycje robocze

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! 
Niebezpieczeństwo odrzutu kawałków obrabianego elementu lub narzędzia

8.3.2 Dozwolone techniki pracy

8.3.3 Zabronione techniki pracy

8.3.1 Stanowiska pracy

8.3 Techniki pracy

• Uwaga na niebezpieczeństwo urazów wskutek 
odrzucanych elementów, a także ich fragmentów 
(np. fragmenty ostrzy, sęki, ucięte odpady).

• Pracować zawsze przed maszyną od prawej do 
lewej strony.

• Wyjątek: podczas wykonywania specjalnych 
operacji (np. frezowanie łuków z przyrządem 
obrotowym w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara) pracować z lewej do prawej 
strony.

Agregat frezarski może być używany wyłącznie do pracy z wykorzystaniem następujących technik:

• Frezowanie profili i boków wzdłużnych (używanie przykładnicy frezarki)
• Frezowanie na części długości elementu
• Czynności związane z frezowaniem łuków (zastosowanie urządzenie do frezowania po łuku)
• Używanie wrzeciona wysokoobrotowego
• Używanie urządzenia posuwowego

Stosowanie następujących technik przy użyciu tego agregatu frezarskiego jest zabronione:

• Wszystkie techniki pracy bez użycia przykładnicy frezarki lub przykładnicy do frezowania po łuku
• Frezowanie współbieżne (kierunek obrotów frezu jest zgodny z kierunkiem posuwu.)
• Stosowanie wyższych prędkości obrotowych lub większych średnic, niż wynika to z diagramu prędkości ob-

rotowych.
• Wykonywanie szczelin za pomocą pił tarczowych.
• Używanie narzędzi o większych otworach z zastosowaniem tulei redukcyjnych.
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8.3.5 Frezowanie boków wzdłużnych i profili

Wskazówka: Zastosowanie regulacji wysokości w połączeniu z różnymi głowicami frezarskimi i nożami 
profilowymi stwarza niezliczone możliwości profilowania. Frezowanie profili odpowiada frezowaniu boków 
wzdłużnych.

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! 
Frezowanie profili wyłącznie przy użyciu listew bezpieczeństwa! 
Na końcu obrabianego elementu użyć drążka lub bloczka do posuwania.

1. Stosować się do podstawowych procedur w ramach 
dozwolonych technik pracy.

2. Ustawić liniał odbierający dokładnie na średnicę 
okręgu skrawania narzędzia.

3. Ustawić grubość skrawania na liniale 
doprowadzającym.

4. Ustawić wysokość i/lub kąt frezowania. 
Ustawianie osłony frezarskiej.

5. Docisnąć element do przykładnicy i stołu i ze scho-
wanymi palcami i dociśniętym kciukiem prowadzić 
element przy narzędziu frezującym.

6. Po skończeniu pracy maszynę należy wyłączyć i 
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

!Liniał zdejmujący
"Liniał doprowadzający

Rys. 8-3: Frezowanie profili

8.3.4 Sposób postępowania w ramach dozwolonych technik pracy

Obsługa

1. Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć maszynę.
2. Zapewnić odpowiednie możliwości położenia ele-

mentów (akcesoria).
3. Przygotować przyrządy pomocnicze do obróbki: 

(Katalog z narzędziami i akcesoriami)
• Drążek do przesuwania materiału obrabianego; 

drewno z magnesami przytrzymującymi
• Drążek do przesuwania materiału obrabianego; 

tworzywo sztuczne
• Packa do przesuwania

4. W zależności od poprzedniego sposobu używania 
maszyny w razie potrzeby:
• Zamontować narzędzie frezarskie.
• Zamontować osłonę frezarską.

5. Ustawić wysokośći frezowania.
6. Odciąg musi być podłączony.
7. Frezarkę włączyć dopiero po prawidłowym ustawie-

niu elementu do frezowania. 
8. Podczas frezowania element prowadzić równomier-

nie przy narzędziu skrawającym mając schowane 
palce.

9. Na zakończenie frezowania w razie potrzeby użyć 
drążka do przesuwania.

10. Po zakończeniu frezowania wyłączyć maszynę.
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8.3.6 Frezowanie na części długości

Obsługa

Wskazówka: Operacja ta jest niezbędna, gdy obrabiany element nie jest obrabiany na całej długości.
Używać zabezpieczeń przed odrzutem!

Rys. 8-4: Frezowanie na części długości

1. Stosować się do podstawowych procedur w ramach 
dozwolonych technik pracy.

2. Liniały muszą być ustawione na równi z 
przykładnicą frezarki. W razie potrzeby ustawić.

3. Element przyłożyć do zabezpieczenia przed odrzu-
tem i wsunąć ostrożnie do wirującego narzędzia.

4. Gdy obrabiany element przylega do liniału 
przykładnicy frezarki, docisnąć go do ograniczni-
ka i stołu i ze schowanymi palcami i przyłożonym 
kciukiem prowadzić element przy narzędziu 
skrawającym.

5. Po skończeniu pracy maszynę należy wyłączyć i 
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

!Prowadnice przykładnicy frezarki
"Packa ustalająca
#Blokada przed odrzutem
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Wskazówka: Ten proces roboczy (zwany frezowaniem rozruchowym lub 
 też frezowaniem po łuku) jest stosowany do frezowania elementów giętych.

Do frezowania początkowego potrzebny jest przyrząd 
zabezpieczający oraz szablon (Katalog z narzędziami i 
akcesoriami)

W zależności od średnicy narzędzia zastosować odpo-
wiednie pierścienie do frezowania dobiegowego.
1. Stosować się do podstawowych procedur w ramach 

dozwolonych technik pracy.
2. Przykręcić osłonę do frezowania EURO za pomocą 

dwóch śrub do stołu maszyny.
3. Ustawić wysokość listwy dobiegowej pierścienia do 

frezowania na dobieg ze szczeliną od 1 do 2 mm.
4. Dopasować zabezpieczenie za pomocą śrub 

radełkowanych do obrabianego elementu.
5. Odkręcić śruby radełkowane, przystawić tarczę w 

przednim punkcie pierścienia do frezowania na do-
bieg i dokręcić śruby.

!Osłona do frezowania z łożyskiem
"Listwa dobiegowa
#Osłona
$Śruby radełkowane
%Pierścień dobiegowy
&Szczotka

8.3.7 Frezowanie dobiegowe/po łuku

6. Przymocować obrabiany element na szablonie (np. 
za pomocą mocowników dźwigniowych). 
Przyklejenie papieru ściernego do szablonu zapobie-
ga przesuwaniu się obrabianego elementu.

7. Prowadzić szablon z zamocowanym elementem 
powoli wzdłuż listwy. 
Dociskać przy tym szablon do pierścienia lub okula-
ru.

8. Po skończeniu pracy maszynę należy wyłączyć i 
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

!Obrabiany element
"Szablon
#Mocownik dźwigniowy

Obsługa

Rys. 8-5: Frezowanie dobiegowe/po łuku

Rys. 8-6: Szablon (mocownikami dźwigniowymi)



46

1 2 3

1 2 3

Montage

Demontage

!

Frezarka stołowa
F 3 e-classic

Jako opcja maszyna może być wyposażona we wrzecio-
no szybkoobrotowe.
Patrz rozdział >Demontaż/wymiana wrzeciona frezar-
ki<

1. Stosować się do podstawowych procedur w ramach 
dozwolonych technik pracy.

2. Jako zabezpieczenie zamontować przykładnicę 
frezarki lub osłonę do frezowania EURO.

3. Docisnąć element do przykładnicy i stołu i ze scho-
wanymi palcami i dociśniętym kciukiem prowadzić 
element przy narzędziu frezującym.

4. Po skończeniu pracy maszynę należy wyłączyć i 
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

8.3.8 Frezowanie z wrzecionem szybkoobrotowym

Wskazówka: Wrzeciono wysoko obrotowe nadaje się szczególnie do frezowania wczepów i frezowania kopi-
owego.

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Po włożeniu tulei zaciskowej do nakrętki wrzeciona HG zwracać uwagę na właściwą kolejność montażu! 
Patrz instrukcja montażu.

Obsługa

Rys. 8-7: Wrzeciono szybkoobrotowe

Rys. 8-8: Montaż uchwytów do frezów
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Wskazówka: Używanie demontowanego urządzenia posuwowego jest dozwolone tylko wtedy, gdy posuw 
jest włączany i wyłączany automatycznie z frezarką, tzn. gdy maszyna posiada podłączone gniazdo.

Wskazówka: W akcesoriach dostępne jest gniazdo wtykowe z automatyką opóźnionego włączania 
urządzenia odciągowego.

8.3.9 Frezowanie z urządzeniem posuwowym

Montaż:
Urządzenie posuwowe jest mocowane do korpusu mas-
zyny.

Ustawianie i używanie:
Oddzielna instrukcja obsługi "Urządzenie posuwowe"

1. Stosować się do podstawowych procedur w ramach 
dozwolonych technik pracy.

2. W razie potrzeby zamontować urządzenie posuwo-
we.

3. Ustawić urządzenie posuwowe.
4. Po skończeniu pracy maszynę należy wyłączyć i 

zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

!Urządzenie posuwowe
"Złącze CEE na dodatkowe urządzenia

Obsługa

Rys. 8-9: Frezowanie z urządzeniem posuwowym
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9 Utrzymanie sprawności

9.1 Zasady bezpieczeństwa

• Przed rozpoczęciem pracy należy urządzenie wyłączyć 
i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

• Zwracać uwagę na porządek i czystość na stanowisku 
pracy Luźno leżące części i narzędzia to  
potencjalna przyczyna wypadków.

• Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą 
swobodę ruchów.

• Po dokonaniu prac konserwacyjnych zainstalować 
ponownie wszystkie zabezpieczenia i sprawdzić ich 
działanie.

Utrzymanie sprawności

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Poniższe prace serwisowe należy wykonywać w podanych terminach!

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Nieprawidłowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych może być przyczyną ciężkich obrażeń lub szkód 
materialnych. 
Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie upoważniony, przeszkolony personel znający zasadę 
działania urządzenia i przestrzegający przepisów BHP.

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegający 
przepisów BHP.

9.2 Plan konserwacji

Częstotliwość Element Prace konserwacyjne
Codziennie Maszyna Oczyścić z pyłu i wiórów.

Powierzchnie stołu Oczyścić z pyłu i wiórów. usunąć 
resztki żywicy

Odciąg Sprawdzić pod kątem usterek
Raz w tygodniu Maszyna Dokładnie wyczyścić
Co 40 godzin pracy, Co najmniej 
raz w miesiącu

Wrzeciono regulacji wysokości Smarowanie
Prowadnica zmiany wysokości Oczyścić z pyłu i wiórów.

Raz w miesiącu Pasek napędowy Sprawdzić, w razie potrzeby 
naciągnąć lub wymienić

Odciąg Sprawdzić skuteczność
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Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Do smarowania używać wyłącznie wysokogatunkowego smaru o nr zamówieniowym 10.2.001!
Oleje w sprayu, np. grafitowe lub MoS2, niszczą prowadnice!

Uwaga! Ryzyko wystąpienia szkód materialnych!
Zabrania się stosowania żrących albo rysujących środków czyszczących.

Pasek jest naprężony fabrycznie na optymalną wartość.

Ponieważ wraz z upływem czasu pasek może się 
rozciągnąć, sprawność przenoszenia mocy może się 
pogorszyć.
W takim przypadku pasek należy napiąć.

Jeżeli podczas comiesięcznej kontroli zostaną wykryte 
pęknięcia lub boczne naderwania, pasek należy na-
tychmiast wymienić.

9.3 Ogólne uwagi o konserwacji maszyny

9.3.1 Naciąg paska

9.3.2 Czyszczenie i smarowanie

Utrzymanie sprawności

Wskazówka: Środki konserwujące i czyszczące są dostępne w katalogu firmy Felder (Felder katalog).

Rys. 9-1: Środek czyszczący

Zaleca się codzienne czyszczenie maszyny, w 
szczególności powierzchni stołu oraz prowadnic, z wiór-
ów i pyłu.

Oczyścić klawiaturę foliową wilgotną szmatką.

Zabrania się stosowania żrących albo rysujących 
środków czyszczących.

Mogłyby one uszkodzić klawiaturę foliową i wpłynąć 
niekorzystnie na jej funkcjonowanie.
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1. Maszynę wyłączyć i zabezpieczyć przed 
włączeniem.

2. Odłączyć maszynę od sieci.

Zdjąć osłonę.
1. Odkręcić śrubę, przesunąć do wewnątrz element 

mocujący, dokręcić śrubę (4x).
2. Zdjąć osłonę.

Smarowanie wrzeciona regulacji wysokości
1. Przesunąć agregat frezarki w pozycję pokazaną na 

ilustracji.
2. Wyczyścić prowadnicę pionową i wałek gwintowa-

ny. 
(Usunąć wióra, pył i resztki smaru).

3. Nasmarować wałek do regulacji wysokości i 
prowadnicę pionową smarem maszynowym przez 
otwór w ramie maszyny.

4. Wykonać ruch frezarką w dolne, a następnie górne 
położenie.

Przykręcić osłonę
1. Założyć pokrywę.
2. Odkręcić śrubę, przesunąć element mocujący na 

zewnątrz, dokręcić śrubę (4x).

!Śruby Torx (15 IP plus)
"Element mocujący
#Pokrywa
$Wrzeciono regulacji wysokości
%Prowadnica zmiany wysokości (Tuleja wrzeciona 

frezarki)

9.4 Prace konserwacyjne - Agregat frezarki

Utrzymanie sprawności

9.4.1 Smarowanie wałka do regulacji wysokości i prowadnicy pionowej frezarki

Rys. 9-2: Smarowanie wrzeciona regulacji wysokości frezarki
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Utrzymanie sprawności
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10 Usterki

10.1 Zasady bezpieczeństwa

10.2 Postępowanie w razie usterki

Ogólne zasady:

• W przypadku usterek stanowiących bezpośrednie 
zagrożenie dla ludzi, środków materialnych lub 
obiektów, urzadzenie należy natychmiast wyłączyć 
za pomocą przycisku awaryjnego.

• Dodatkowo urządzenie należy odciąć od zasilania 
elektrycznego i zabezpieczyć przed ponownym 
włączeniem.

• O usterce należy natychmiast poinformować  
stosowną osobę w miejscu pracy.

• Upoważniony personel posiadający odpowiednie 
kwalifikacje powinien zdiagnozować usterkę,  
znaleźć jej przyczynę, a następnie usunąć.

10.3 Postępowanie po usunięciu usterki

Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdzić, czy:

• Usterka i jej przyczyna zostały prawidłowo usunięte.
• Wszystkie zabezpieczenia zostały zainstalowane i  

działają prawidłowo.

• W strefie zagrożenia nie ma ludzi

Usterki

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!

Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu!
Nieprawidłowe usuwanie usterek może być przyczyną ciężkich obrażeń, względnie szkód materialnych.
Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie upoważniony, przeszkolony personel znający zasadę 
działania urządzenia i przestrzegający przepisów BHP.

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegający 
przepisów BHP.
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Usterki

10.4 Usterki, ich przyczyny i usuwanie

Usterka Możliwa przyczyna Sposób usuwania
Maszyna się nie włącza Uruchomiony wyłącznik krańcowy Przygotowanie maszyny do pracy

Usterka w układzie elektrycznym Sprawdzić podłączenie elektryczne 
(przewód zasilający, bezpieczniki) 

Wyłączony wyłącznik główny (po-
zycja „O”).

Włączyć maszynę na włączniku 
głównym  (pozycja „I”).

Piszczenie pasków przy włączaniu lub 
rozruchu.

Za słabo naciągnięty pasek. Podregulować naciąg paska 
napędowego

Zużyty pasek napędowy. Wymiana paska napędowego
Silnik pracuje, frez się nie obraca. Urwany pasek napędowy. Wymiana paska napędowego
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11 Dodatek

Dodatek

11.1 Deklaracja zgodności F 3 e-classic

EG-Deklaracja zgodności
zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG

Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione urządzenie w wersji, w jakiej zostało wprowadzone do obro-
tu, spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywą maszynową UE pod 
względem koncepcji, konstrukcji i typu. 

Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna wyłącznie wówczas, gdy na urządzeniu umieszczony jest znak CE.

Wszelkie przeróbki lub zmiany w urządzeniu dokonane bez naszej pisemnej zgody skutkują natychmiastową utratą 
ważności deklaracji.

Osoba podpisująca niniejszą deklarację jest 
pełnomocnikiem odpowiedzialnym za zestawienie 
dokumentacji technicznej.

Johann Felder, Dyrektor zarządzający FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Producent: Felder KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Nazwa produktu: Frezarka

Produktu: HAMMER

Typ: F 3 e-classic

Zostały zastosowane następujące dyrektywy UE: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Zastosowane normy zharmonizowane: EN 848-1
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