
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia bezwzględnie należy przeczytać i 
zrozumieć instrukcję obsługi. 



Instrukcja opisuje sposób używania ostrzarki, spo-
sób ostrzenia brzeszczotów oraz wskazówki dotyczą-
ce utrzymania oraz napraw.
Zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa jakie należy zachować podczas procesu ostrze-
nia.

UWAGA! 
Należy bezwzględnie dokładnie przeczytać i zrozu-
mieć rozdział opisujący zasady bezpieczeństwa.

Instrukcja opisuje instalację, sposób używania oraz  
różne procedury dotyczące utrzymania, które powi-
nien wykonywać użytkownik. Poważniejsze naprawy 
powinien wykonywać wykwalifikowany peronel lub  
dealer.

Instrukcja opisuje wymagane zasady bezpieczeń-
stwa i powinna zostać dokładnie przeczytana przez 
każdą osobę, która będzie obsługiwała urządzenie. 
Niezaznajomienie się z niniejszą instrukcją może w 
konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Symbole i znaki ostrzegawcze pokazane na tej stro-
nie można odnaleźć w środku instrukcji jak również 
w instrukcji obsługi traka.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia tarczy ściernej należy jak 
najszybciej zastąpić ją nową, wolną od wad tarczą. 
Ostrzarka brzeszczotów powinna być używana tylko 
do ostrzenia brzeszczotów z utwardzanymi zębami.
Wymagana odległość między zębami powinna wy-
nosić 25 mm a szerokość brzeszczotu 32 mm.

Przedstawiamy znaczenie symbole zawartych w tej instrukcji obsługi.

    Należy stosować okulary ochronne.                            

    Należy ubrać rękawice ochronne.

     Zwróć uwagę na poprawne podłączenie zasialnia.

    Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia bezwzględnie należy 
                            przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

    Uwaga! Ryzyko wypadku.

WSTĘP

ZNACZENIE SYMBOLI



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas pracy z ostrzarką należy stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:

• Nie przechowuj benzyny ani innych środków łatwopalnych w pobliżu ostrzarki. Powstające podczas ostrze
   nia iskry mogą być przyczyną pożaru.

• Zęby brzeszczotów są ostre i mogą powodować rozcięcia. Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności z 
   brzeszczotami zawsze zakładaj rękawice ochronne!

• Podczas ustawiania tarczy ściernej urządzenie zawsze musi być wyłączone!

• Jeżeli tarcza ścierna obraca się w złym kierunku, może dojść do jej poluzowania co w konsekwencji może 
   doprowadzić do wypadku.

• Sprawdź czy na tarczy ściernej nie ma oznak pęknięcia oraz czy jest ona dobrze przkręcona do wrzeciona.
   Jeżeli zauważysz wibracje - natychmiast wyłącz urządzenie!

• Podczas ostrzenia zawsze ubieraj okulary ochronne.



WIDOK OGÓLNY

42. Ogranicznik ustawiania głębokości 
43. Zabezpieczenie ustawiania kąta ostrzenia 
44. Pin kąta ostrzenia 
45. Silnik tarczy ściernej
46. Mechanizm posuwu
47. Obudowa z mechanizmem głównym
48. Regulacja zakresu przesuwu brzeszczotu 
49. Włącznik posuwu 
50. Włącznik tarczy ściernej 
51. Ogranicznik wyłączający 
52. Kamień 
53. Bezpieczniki  
54. Stojak



OPIS
Ostrzarka składa się z następujących części:
• Mechanizn główny w obudowie.
• Silnik napędu tarczy.
• Mechanizm posuwu.

Mechanizm główny
Do obudowy ostrzarki zamontowane są trzy 
ramiona, które stanowią podparcie dla ostrzone-
go brzeszczotu. Ramiona utrzymują brzeszczot 
w odpowiedniej pozycji i stanowią jednocześnie 
jego zabezpieczenie.

Silnik napędu
Silnik napędzający tarczę ścierną zamontowa-
ny jest na ruchomym ramieniu. Natarcie tarczy 
względem ostrzonych zębów brzeszczotu regulo-
wane jest na trzy różne kąty: 7°, 10° i 14°.

Mechanizm posuwu
Głównym sercem mechanizmu posuwu jest dysk 
napędowy z krzywką i ramię, które przesuwa 
brzeszczot. Dysk zamontowany jest na osi silnika. 
Dysk steruje dwoma ramionami, jedno przesuwa 
wzdłużnie brzesczot, drugie unosi zespół tarczy 
ściernej.
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OSTRZENIE

W celu przedłużenia żywotności brzeszczotów na-
leży regularnie je ostrzyć.
Przyjęte jest, że dla normalnego przecierania więk-
szości gatunków drewna brzeszczoty powinno się 
ostrzyć co 2 godziny efektywnego cięcia. 
Za  efektywny czascięcia rozumie się czas, w któ-
rym brzeszczot przecina drewno. W przypadku 
przecierania drewna mocno zanieczyszczonego 
należy skrócić czas efektywnego cięcia.

Demontaż brzeszczotu z traka:
1. Zdemontuj osłony kół napędowych.
2. Zluzuj naciąg brzeszczotu dźwignią, w przeciw-
nym kierunku do ruchu wskauwek zegara.
3. Ostrzożnie zsuń brzeszczot z kół napędowych.

Czyszczenie i kontrola 
Usuń z resztki trocin i inne zanieszczenia z brzesz-
czotu. Sprawdź, czy brzeszczot nie ma pęknięć  w 
zagłębieniach zębów (A). Małe mikropęknięcia 
mogą zostać usuniete podczas ostrzenia. Jeśli 
pęknięcia są duże, dyskwalifikują one brzezszczot i 
należy go wyrzucić.
Pęknięcia w zagłębieniach zębów są najczęstrzą 
przyczyną pęknięcia brzeszczotów.
Brzeszczot można ostrzyć do momentu, aż osią-
gnie minimalną szerokość wynoszącą 24 mm 
(zobacz FIG. 76).
Szerokość nowego brzeszczotu wynosi 32 mm.
Po osiągnięciu minimalnej szerokości brzeszczot 
należy bezwzględnie wytrzucić!

 !    UWAGA  !
Ostrze brzeszczotu jest ostre i może spo-
wodować zraniena. 
Zawsze ubieraj rękawice ochronne pod-
czas pracy z brzeszczotem.

 
!    UWAGA  !

Nigdy nie używaj uszczkodzonych brzeszczotów!



OSTRZENIE

Promienie 
Promień w obszarze (A) powinien wynosić 1-3 mm.
Promień mniejszy niż 1 mm zwiększa ryzyko pęk-
nięcia. 
Promień większy niż 3 mm powoduje niewłaściwe 
cięcie.

Kąty 
Kąt zaostrzenia płaszczyzny zęba powinien zawie-
rać się w przedziale 10-12° a kąt cięcia (F) kształuje 
się w zależności od rodzaju przecieranego drewna 
następująco:

DREWNO TWARDE, ZMARZNIĘTE 7°
DREWNO ŚREDNIEJ TWARDOŚCI 10°
DREWNO MIĘKKIE 14°

 !    UWAGA  !
Ostrze brzeszczotu jest ostre i może spo-
wodować zraniena. 
Zawsze ubieraj rękawice ochronne pod-
czas pracy z brzeszczotem.



USTAWIANIE

UStAWIANIe

OSTRZEŻENIE!
Nie należy przechowywać benzyny i in-
nych łatwopalnych substancji w pobliżu 
ostrzarki. Powstające podczas ostrzenia 
iskry mogą doprowadzić do pożaru.!

Umieść szlifierkę na stole i rozłóż ramiona podporo-
we. Centralne ramię podporowe może być zamoco-
wana do stołu na G za pomocą ścisku stolarskiego.

Podłączyć kable do zasilania 12 V. Źródłem zasilania 
może być akumulator lub prostownik.
Czerwony przewód podłaczyc do + a czarny do do -. 
W przypadku zamiany podłączenia przewodów, silnik 
będzie obracał się w złym w złym kierunku.

OStRZeNIe

Ostrzarka przeznaczona jest to brzeszczotów o po-
działce 16 - 32 mm. Koniecznie należy dostosować 
tarczę ścierną do profilu zębów.

OSTRZEŻENIE!
Zęby brzeszczotu są ostre i mogą spowodo-
wać skaleczenia. Podczas ostrzenia zawsze 
należy mieć założone rękawice ochronne 
oraz okulary!!

1. Poluzuj pokrętło (43) i ustaw właściwy kąt (F).                            
rys. 83.

2. Dokręć pokrętło (43).

3. Sprawdź, czy tarcza ma odpowiedni profil. Sprawdź 

     wzory. Wzór można wyciąć i przyłożyć do tarczy.

    UWAGA! Przed użyciem nowej tarczy należy nadać                                                                                                                                            
    jej odpowiedni kształt. Użyj kamienia (52). 

4. Podnieść głowicę (45), unieś ramię (H) i włóż brzesz-                                                                                                                                          
     czot. Powinien wspierać się w wycięciach ramion.

5. Sprawdź, czy brzeszczot opiera się na dwóch pod-              
    porach (I). 

6. Wyreguluj pokrętłem (J) szczelinę, w której będzie                                                                                                                                           
     przesuwał się brzeszczot. Nie należy mocno jej dokrę                                                                                                                                            
  cać. Należy ustawić taką szczelinę aby brzeszczot                                                                                                                                       
    mógł przesuwać się bez oporów.



USTAWIANIE

!

!

OSTRZEŻENIE!
Nie dokręcona tarcza może spowodować 
obrażenia. Upewnij się, że ostrzarka jed 
prawidłowo podłączona, i że tarcza obra-
ca się we właściwym kierunku, tzn do tyłu 
patrząc od przodu ostrzarki.

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko uszkodzenia tarczy lub brzeszczo-
ta, które mogą spowodować obrażenia 
ciała. Zabrania się włączania silnika napę-
dzającego tarczę przed wykonaniem pro-
cedur określonych w pkt 8-11.

7. Uruchom posuw wyłącznikiem (49). Koło z krzyw-
ką powinno obracać się w lewo, przeciwnie do ruchu 
wskazuwek zegara. Jeśli jest inaczej, sprawdź popraw-
ność podłączenia przewodów.

8. Zatrzymaj posuw i sprawdź jak opuszcza się w dół 
tarcza w stosunku do brzeszczota..

9. Reguluj pokrętłę (L) do momentu, kiedy tarcza 
będzie dotykała wewnętrzej powierzcnik zęba (M). 
Możliwe, że będzie powtórzenie czynnosci z pkt 7 i 8.

10. Umieść ogranicznik głębokości (N), w otworze  
dźwigni (O) i włącz posuw. Reguluj pokrętłem (P) do 
momentu, aż tarcza dotknie do doliny zęba podczas 
właczoneho posuwu.

11. Zatrzymaj posuw i dokręć oba pokrętła o  1/2 ob-
rotu w lewo.

UWAGA! Nie szlifowuj zbyt dużej powierzchni zębów. 
takie mocne ostrzenie może je zniszczyć. Każdy obrót 
śruby regulacyjnej odpowiada głębokości szlifowania 
0,75 mm. Maksymalna głębokość szlifowania wynosi 
0,1-0,2 mm. Jeśli brzeszczot jest mocno zużyty, należy 
powtórzyć cykl ostrzenia razy.



USTAWIANIE

!

!

OSTRZEŻENIE!
Po każdym cyklu ostrzenia sprawdź, czy 
tarcza nie wykazuje żadnych oznak pęka-
nia i jest dobrze przymocowany do osi sil-
nika. Jeżeli wystąpią niepokojące drgania 
głowicy należy wymieni tarczę.

OSTRZEŻENIE!
Podczas ostrzenia miej zawsze założone 
okulary ochronne.

! OSTRZEŻENIE!
Przed przystapieniem do wymiany tarczy 
koniecznie odłącz przewody od źródła           
zasilania.

1. Załóż na brzeszczot ogranicznik wyłaczający (Q).

2. Włacz silnik tarczy i posuw za pomocą przełączni-
ków (49 i 50).

3. Kiedy silnik automatycznie zatrzyma się, usuń ogra-
nicznik z brzeszczota.

4. Podnieść głowicę i zciągnij brzeszczot z ostrzarki.

WYMIANA tARCZY

1. Zdemontuj osłonę boczną.

2. Chwyć mocno tarczę ręką i za pomocą szczypie-
codkręcić nakrętkę (R).

3. Zdemontuj starą tarczę z osi i zamontuj nową. Za 
pomocą szczypiec lekko dokręć nakrętkę (R).



DANE TECHNICZNE

Zasilanie 12 V
Obroty tarczy 2800 obr/min
Prędkość obwodowa 22 m/s
Moc silnika 80 W
Natężenie 7,5 Amp
Wymiary tarczy 150x6x16 
Bezpiecznik, A: 12 / 0.25
Waga 8,25 kg
Kamień do profilowania 531 01 32-63

GRINDLUX 4000

Przykłady profilowania tarczy ściernej.



NUMeRY CZĘŚCI 

503 23 00-31  H
531 01 32-51  G
531 01 32-54  G
531 01 32-55  G
531 01 32-58  G
531 01 32-58  G
531 01 32-60  G
531 01 32-61  G
531 01 32-62  G
531 01 32-62  G
531 01 32-63  G
531 01 32-64  G
531 01 32-64  G
531 01 32-66  G
531 01 32-68  G
531 01 32-69  G
531 01 32-70  G
531 01 32-73  G
531 01 32-74 G
531 01 32-74  G
531 01 32-75  G
531 01 32-76  G
531 01 32-76  G
531 01 32-77  G
531 01 32-78  G
531 01 32-79  G
531 01 32-80  G
531 01 32-81  G
531 01 32-82  G
531 01 32-84  H
531 01 32-85  H
531 01 32-86  H
531 01 32-87  H
531 01 32-88  H
531 01 32-89  H
531 01 94-86  G
725 23 68-5  H
731 23 14-01 H
732 21 14-01  H








