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Dziękujemy za wybranie produktu LOGOSOL

 Właśnie stałeś się jednym z właścicieli 
czterostronnej strugarki  PH 360. 
Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania nie wa-
haj się do nas dzwonić. Naszym celem jest dążenie 
do tego, abyś dołączył do licznej grupy zado-
wolonych użytkowników urządzeń LOGOSOL.

   W 1988 roku, Logosol wyprodukował swój pierwszy 
przenośny trak wykorzystujący pilarkę łańcuchową. 
Nasze traki są najlepiej sprzedawanym produktem. 
Oferujemy szeroką gamę produktów do obróbki 
drewna na małą skalę, która w pełni zaspokaja 
oczekiwania naszych klientów, i pozwala im 
kontrolować cały proces obróbki. W swojej ofercie 
mamy też wyspecjalizowane strugarki.

Aby uzyskać więcej informacji po prostu do nas 
zadzwoń. Jeżeli będziesz zainteresowany, prześlemy 
Ci bezpłatne informacje o naszych produktach na płycie 
CD.

Życzę przyjemnej pracy!

Bengt-Olov Byström
Dyrektor i Założyciel Logosol
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie można uszkodzić jeżeli będzie niewłaściwie użytkowane. 
Dlatego też należy zawsze obsługiwać ją  bardzo uważnie, zgodnie z 
instrukcją obsługi. 
Zawsze stój z jednej strony maszyny tak,  aby w razie awarii układu i 
nagłego wyrzucenia deski przez maszynę, uniknąć uderzenia deską.
Urządzenie wyprodukowane jest z przeznaczeniem do użytkowania 
jako  strugarka do produkcji paneli. Tylko jedna deska może być użyta 
w jednym procesie produkcyjnym.
Przed rozpoczęciem produkcji upewnij się czy wałki prowadzące są 
dobrze ustawione i czy będą w stanie prowadzić deskę. Nie wkładaj 
deski do maszyny, jeżeli wałki prowadzące nie będą w stanie jej 
poprowadzić. 
Nigdy nie kładź rąk albo jakichkolwiek narzędzi, na lub pod stołem  
podczas pracy maszyny.
Wyciągnij wtyczkę z gniazda i upewnij się czy nie ma napięcia przed:
- otwarciem    górnej    pokrywy   w   celu    wymiany   lub  ustawienia
noży tnących;
- czyszczeniem stołu roboczego;
- czyszczeniem kanałów odprowadzających trociny;
- inną czynnością wykonywaną na stole roboczym;
- wymianą pasków napędowych lub jakąkolwiek

inną czynnością serwisową;
- przestawienie maszyny;
- pozostawieniem maszyny na dłuższy okres bez nadzoru

Nigdy nie otwieraj górnej pokrywy zanim głowice 
 tnące zupełnie się nie zatrzymają.

 Nigdy nie kładź rąk lub jakichkolwiek narzędzi obok kanałów wyloto-
wych odprowadzających trociny jeżeli nie upewniłeś się, że dmucha-
wa jest wyłączona i głowice tnące zupełnie się zatrzymały. 
Wszystkie osoby nie uczestniczące w procesie produkcji powinny 
znajdować się w odległości co najmniej 8 m od pracującej maszyny. 
Nie używaj luźnej odzieży podczas pracy, może zostać złapana przez 
obracające się części. 
Upewnij się, że miejsce gdzie stoi maszyna jest wystarczająco do-
brze oświetlone. Nigdy nie używaj maszyny w miejscach słabo 
oświetlonych. 
Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
silnych leków. 
Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Nie pozostawiaj rzeczy na 
podłodze wokół maszyny, o które możesz się potknąć. 
Nie rób połączeń na kablu zasilającym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, 
przewód powinien być zawieszony pod sufitem. 
Nigdy nie wchodź na maszynę. 
Maszyna nie może być samowolnie modyfikowana lub ponownie bu-
dowana. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych Logosol.
Maszyna nie może być używana przy temperaturach poniżej zera sto-
pni. 
Maszyna musi być zasilana kablem z przewodem zerowym 

(uziemieniem) . 

Przed rozpoczęciem pracy: 
- sprawdź stan zamocowania wszystkich uchwytów
mocujących, śrub, kanałów wylotowych, głowic tnących,
noży, pokryw ochronnych;

- sprawdź, czy głowice tnące mogą obracać się swobodnie,
czy nie zostały na stole roboczym żadne narzędzia albo
inne rzeczy;

- sprawdź, czy górna pokrywa jest dokładnie zamknięta;
- sprawdź, czy przewody odciągające trociny są prawidłowo
zamocowane.

Dla własnego bezpieczeństwa, przeczytaj 
uważnie wszystkie wskazówki dotyczące   
bezpieczeństwa i nie zaczynaj pracy zanim  

ich nie zrozumiesz. Nie pozwalaj używać maszyny osobom, 
które nie zaznajomiły się z instrukcją obsługi maszyny. 

Podczas pracy zawsze używaj słuchawek
i okularów ochronnych. Nawet krótkotrwałe 
narażenie słuchu na dźwięki o wysokich  
częstotliwościach może doprowadzić do 
jego uszkodzenia. 

Używaj rękawiczek ochronnych podczas 
pracy z nożami. 
Niebezpieczeństwo przecięcia skóry. 

Obracające się elementy: nie wkładaj palców 
pod pokrywy ochronne i w kanały wylotowe 
trocin. 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA: 
płaski klucz 30 mm          (na wyposażeniu) 
płaski klucz 10 mm          (na wyposażeniu) 
klucz imbusowy 4 mm     (na wyposażeniu) 
klucz imbusowy 5 mm
klucz imbusowy 6 mm  
klucz oczkowy lub nasadkowy 13 mm 
klucz oczkowy lub nasadkowy 10 mm  
suwmiarka
30 -  50 cm liniał
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WAŻNE !

Ogólne
* Sprawdź urządzenie w chwili dostawy! Wszelkie
szkody transportowe należy natychmiast zgłosić
przewoźnikowi.

* Do podnoszenia i przemieszczania maszyny
używaj wózka widłowego lub paletowego.

* W przypadku wymiany części należy używać
wyłącznie oryginalnych części i pamiętać, że wszyst-
kie komponenty elektryczne muszą być zainstalo-
wane przez wykwalifikowanego elektryka.

Zapotrzebowanie na miejsce
Urządzenie potrzebuje miejsca do pracy co naj-
mniej 6 m szerokości. 
Długość powierzchni potrzebnej zależy od maksy-
malnej długości detali  obrabianych na strugarce.

USTAWIANIE
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
urządzenia powinno być ono przymocowane do 
podłogi za pomocą śrub 8-10mm.

PRZEZNACZENIE
Urządzenie może być używane do obrób-
ki płaszczyzn, strugania i profilowania                             
elementów drewnianych, płyt wiórowych, 
trudnych do obróbki materiałów, takich jak 
płyta wiórowa, teak, MDF itp. Do obróbki 
trudnych materiałów wymagne jest stoso-
wanie narzędzi z węglików spiekanych.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy 
wewnątrz.

Strugarka dostarczana jest w zamkniętej 
skrzyni. Należy pamiętać, że jeden koniec jest 
cięższy.

NOGI 
Zamontuj cztery nogi do dolnej ramy. Podnieś 
strugarkę i przykręć nogi.

PANEL STEROWANIA 
Zamontuj wspornik panelu sterowania do 
boku strugarki z jej przedniej strony. Do 
wspornika przykręć panel sterowania.

STOŁY
Zamontuj stoły na każdym końcu. Stół od-
biorczy należy zamontować tak, aby jego 
koniec nieznacznie uniesiony był do góry. 
Pamiętaj, że możesz zamontować przedni 
stół w różnych pozycjach, bliżej lub dalej od 
pierwszej głowicy. 
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Strugarka PH360 ze stołami

Strefa
niebezpieczna

Strefa pracy operatora

Zachowaj bezpieczną odległość! 
Osoby nie pracujące na strugarce muszą 
znajdować się w odległości bezpiecznej 
pokazanej na rysunku powyżej.



POSZCZEGÓLNE PRZYCISKI

1 Sterowanie dolną głowicą (Głowica 1)

2 Sterowanie prawą boczną głowicą (Głowica 2)

3 Sterowanie lewą boczną głowicą (Głowica 3)

4 Sterowanie górną głowicą (Głowica 4)

5 Sterowanie posuwem 
6 Do sterowania wentylatorem do odciągu 
  trocin lub dodatkową 5 głowicą - opcjonalne  
 (Podłaczenie musi być wykonane przez 
  wykwalifikowanego elektryka).

PANEL STEROWANIA

Czerwony przycisk (a11) jest wyłącznikiem 
awaryjnym. Po jego wciśnięciu natychmiast 
wyłącza wszystkie silniki. Przed ponownym 
uruchomieniem należy wyciągnąć włącznik 
awaryjny.

          Obok przycisku awaryjnego zatrzymania znaj-
duje się lampka (a10),  która świecąc informuje, 
że urządzenie jest podpięte do źródła zasilania. 
Aby wymienić narzędzia, ustawić urządzenie 
do nowych potrzeb lub wykonać inne czynności 
regulacyjne, należy ustawić przełącznik a9 na 
pozycję OFF. Lampka (a10) nie powinna się świecić 
gdy urządzenie jest wyłączone. Kiedy urządzenie 
jest wyłączone można bezpiecznie przystąpić do 
wyżej wymienionych czynności.

Dolny rząd czarnych przycisków uruchamia po-
szczególne silniki (a8). Górny rząd przycisków 
odpowiada za zatrzymanie każdego silnika indy-
widualnie (a7). Każdy z silników posiada osobną 
lampkę (a6), która wskazuje, czy dany silnik jest 
włączony.
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OTOCZENIE

W pomieszczeniu, gdzie znajduje się strugarka 
musi być wystarczająco ciepło, tak aby nie używać 
rękawic podczas pracy.

Wentylacja w pomieszczeniu powinna być dobrej 
jakości. 

Maszyna musi być podłączona do zasilania elek-  
trycznego, które jest odpowiednie dla urządzenia 
- zabezpieczenie 60 A, 3-fazy.

ODPROWADZENIE PYŁU I WIÓRÓW.
Urządzenie musi być podłączone do odpowiednich 
układów wyciągających trociny lub do systemu 
próżniowego. Nie należy dopuszczać do gromadze-
nia się wiórów wokół maszyny.

Wymagania:
Przepływ powietrza 0 mmvp powinna wynosić 
około 4000-5000 m3 na godzinę. 
(Normalne wskazania producenta przepływu powietrza).

Średnice wężów do odciągu trocin:
3 x 100 mm
1 x 125 mm

Spadek ciśnienia w maszynie 26 mmvp na 25m/s.

GŁOWICA GÓRNA
Długość                     510 mm (20’’)
pozycja cięcia krawędzi ponad korpus noża 
wynosi 1 mm. 

Boczne głowice frezujące stosowane w 
urządzeniu muszą być zgodne z normą                     
EN 847-1 lub odpowiednią US.

Powierzchnie stołów są najwyższej jakości. Są 
one specjalnie wykonane w celu uzyskania 
najwyższej precyzji i uzyskania jak najlepszej 
wydajności w produkcji. 
W nowym urządzeniu stoły są matowe, jad-
nak po pewnym czasie nabiorą charaktery-
stycznego połysku, który zapewni optymalne 
właściwości ślizgowe.
Do czyszczenia stołów stosuj olej parafinowy 
lub środki czyszczące z ofery Logosol.
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PRZYGOTOWANIE

Ze względów bezpieczeństwa podczas transpotu 
niektóre elementy urządzenia są demontowane. 
W celu rozpoczęcia pracy należy je zamontować.

1/ Zamontuj wspornik panelu sterowania, przykręć 
panel sterowania z przewodem zasilającym    (poz 
232, poz251)

2 / Zamontuj wszystkie osłony zabezpieczające .
3/ Zamontuj przedni stół (poz 212)

4/ Zamontuj tylny stół (poz 253)

5/ Podłączyć urządzenie do układu odciągu tro-
cin.

6/ Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasi-
lania sprawdź, czy wszystkie noże obracają się swo-
bodnie i czy zamontowane są wszystkie elementy 
urządzenia w odpowiednich miejscach.

7/ Podłącz zasilanie. Włącz urządzenia i sprawdź 
kierunki obracania się głowic. Sprawdź, czy rolki 
prowadzące obracają się w dobrym kierunku.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
- Upewnij się, że wszystkie noże obracają się swo-
bodnie.

- Upewnij się, czy wyłącznik awaryjny (a11) jest
wyciągnięty.

- Upewnij się, że górna pokrywa jest zamknięta,
dokręcając blokadę (poz 179).
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MONTAŻ I USTAWIANIE NOŻY 
GŁOWIC POZIOMYCH

Głowica dolna.  nr 1
Regulację głębokości cięcia dokonuje się za 
pomocą dźwigni (poz 211). Blokowanie odbywa się 
za pomocą blokady (poz 224). 
Normalna głębokość zbierania wynosi 2 mm.

Głowica górna.  nr 4
Końcową grubość obrabianego materiał reguluje 
się za pomocą korby (poz 189). Grubość materiału 
końcowego odczytuje się na wskaźniku (poz 109).

Ustawianie maszyny
Wskaźnik (poz 109) można skalibrować. 
Otwórz górną pokrywę urządzenia (poz 168).
Pierścień powyżej wskaźnika ma śrubę blokującą. 
Obróć pierścień aby ustawić rzeczywistą grubość, 
która została zaplanowana.

Grubość wióra może wynosić do 8 mm.
Gdy nóż straci ostrość należy do zamienić na 
nowy bądź zaostrzyć go.

Podczas ostrzenia:
Zawsze należy ostrzyć noże parami aby os-
trza miały taki sam rozmiar. W przeciwnym 
wypadku różny rozmiar powierzchni tnących 
noży może wywołać drgania głowicy. 
Kąt ostrzenia powinien wynosić 40 stopni. 

WYMIANA NOŻY PROSTYCH
Noże w głowicy tnącej powinny być usta-
wiane w pozycji leżącej, równolegle do stołu 
roboczego. Aby wymienić noże:

• Przed rozpoczęciem wymiany wyczyść
głowicę i noże.

• Włóż 10mm klucz, w otwór głowicy gdzie
znajduje się listwa trzymająca (A) nóż tnący i
poluźnij śruby (B) na listwie.

• Wysokość noża ustawiana jest poprzez
odkręcanie bądź wkręcanie jednej z dwóch
(C) śrub (używając do tego celu 5mm klucza
imbusowego); płaszczyzna noża posiada
nacięcia umożliwiające regulację.
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• Wysokość noży w górnej głowicy regulowana
jest przez umieszczanie na stole aluminiowej
listwy regulującej bezpośrednio pod głowicą;
ustawiamy wysokość stołu roboczego tak aby w
momencie obracania głowicą nóż dotykał listwy.
Bez względu w którym miejscu na stole leży alu-
miniowa listwa, odległość pomiędzy nożem a
listwą zawsze musi być taka sama. Alternaty-
wnym sposobem na ustawienie wysokości noża
jest użycie alumioniowej kostki lub specjalnego
przyrządu magnetycznego.

• Dla górnej głowicy ostrza powinny być wys-
tawione około 1 mm ponad korpus głowicy.
Ustawienie wysokości noża z wykorzystanie alu-
mionej kostki pokazano na rysunku obok.
Umieść kostkę na nożu, jak pokazano. Ustaw os-
trza tak, aby dotykały do kostki. Reguluj śrubą (C)
do momentu, aż obie skrajne krawędzie kostki
będą stykały się z korpusem głowicy. Powtórz
po przeciwnej stronie noża. Ponownie sprawdź
położenie i dokręć śruby mocujące.

• Upewnij się, że nóż jest prawidłowo ustawiony.
Dokręć śruby na listwie trzymającej nóż. W celu
prawidłowego zamocowania noża dokręcaj śruby
na przemian, zaczynając od śrub skrajnych i kieruj
się do środka.

• Dokręć śruby regulujące (C) wysokość noża.

NOŻE PROFILUJĄCE GŁOWICY POZIOMEJ

Noże profilujące mogą być używane zarówno 
w górnej jak i dolnej głowicy tnącej. 
Ich regulacja powinna odbywać się parami na 
przeciwległych stronach głowicy. 
W dolnej głowicy nóż profilujący musi być tak 
ulokowany, aby swobodnie przechodził przez 
nacięcie znajdujące się w stole.

• Weź uchwyt trzymający nóż (D) i nóż
profilujący (E).

• Wsuń uchwyt wraz z nożem w wycięcie
głowicy.

• Ustaw w żądanej pozycji i dokręć dobrze
śrubę (F).

• Zmierz suwmiarką odległość noża od
początku jednej ze stron głowicy i ustaw w
tej samej pozycji nóż na przeciwległej stronie
głowicy.
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GŁOWICE PIONOWE  Nr 2 & 3

Standardowy rozmiar wrzeciona dla bocznych,                      
pionowych  głowic tnących to 30mm. Standardowo 
maszyna wyposażona jest w dwie uniwersalne głowice 
TB90,  na których można w łatwy sposób zamontować 
różnego rodzaju oferowane przez nas noże profilujące. 
Ze względów bezpieczeństwa, do przykręcenia jednej 
z głowic zastosowano na wrzecionie lewy gwint. W 
ten sposób uniknięto przypadkowemu odkręceniu 
się głowicy.

DEMONTAŻ GŁOWICY
Przytrzymaj wrzeciono (29) w jego górnej części za 
pomocą klucza 13mm. Przy pomocy klucza 30mm 
odkręć nakrętkę (31). Zdejmij wszystkie tuleje dystan-
sowe i wymontuj głowicę (30). 

WYMIANA NOŻY PROFILUJĄCYCH
Weź klucz imbusowy (C), odkręć śrubę (B) i wyciągnij 
klin przytrzymujący nóż. Zdemontuj nóż profilujący 
(E) z kołków (F) w głowicy. Przed założeniem nowego
noża upewnij się, że zakładasz go w dobrym kierunku.
Krawędź ostrza noża powinna być skierowana w stronę
klina trzymającego nóż. Upewnij się, że wszystkie śruby
są dobrze skręcone.

OSTRZENIE
Noże ostrzymy tylko i wyłącznie po jego płaskiej stron-
ie, zachowując w ten sposób  profil noża. Zawsze os-
trz noże w parach w celu utrzymania tej samej wagi. 
Różna waga noży może być przyczyną powstawania 
wibracji głowicy. Jeżeli noże są uszkodzone, ostrzenie 
powinno zlecić się profesjonalnemu zakładowi.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Zawsze kiedy używasz profili o wzorach pióro i 
wpust, jest rzeczą oczywistą, że muszą one do 
siebie pasować. Oznacza to, ze profile te muszą 
być umieszczone na tej samej wysokości w sto-
sunku do stołu. 

• Sam decydujesz o kształcie panelu.
Na przykład: mierząc od góry, 8 mm powyżej
rowka, 6 mm rowek (wpust) i 7 mm poniżej.

• Umieść głowice pionowe na wrzecionach bez
jakichkolwiek podkładek dystansowych.

• Zmierz odległość od górnej krawędzi noża do
stołu.

Jeżeli nóż ma 40 mm wysokości i 6 mm wpust 
jest na środku noża, to wysokość noża powyżej 
wpustu jest równa 17 mm. Oznacza to, że w 
momencie prawidłowego ustawienia noża jego 
górna krawędź powinna znajdować się 30 mm 
ponad stołem (7+6+17=30 mm). 
Na przykład, jeżeli w naszym przypadku górna 
krawędź noża znajduje się 15,2 mm ponad stołem 
oznacza to, że musimy podnieść głowicę tnącą o 
14.8 mm  (15,2+14,8=30 mm).

• Wymontuj głowicę.

• Połącz podkładki dystansowe, do obliczonej
wcześniej wartości o jaką musisz podnieść
głowicę, a następnie  umieść je na wrzecionie.
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• Zamontuj głowicę i dobrze zakręć nakrętkę  na wrze
cionie. Upewnij się, czy głowica może obracać się
swobodnie.

• Wykonaj próbę na desce, zwracając uwagę czy
pióro i wpust są na tej samej wysokości względem

 siebie. Jeżeli zajdzie konieczność, wyreguluj wysokości
głowic.

Alternatywną metodą jest ustawienie głowic na chybił
trafił i wielokrotne próbowanie na krótkich kawałkach
desek.

Zamontuj głowice na wrzeciona na ustaloną wysokość. 
Włącz maszynę i przeprowadź struganie testowe. Jeżeli 
rezultat odbiega od Twoich potrzeb, należy ponownie 
ustawić wysykość umiejscowienia głowicy na wrze-
cionie za pomocą podkładek dystansowych.

W przypadku wykonywania tekiego samego profilu 
w przyszłości, aby nie ponawiać testowego strugania 
możesz zapisać ilość podkładek na kawałku wyko-
nanego profilu.

Strugarka dostarczana jest z następującymi 
grubościami podkładek dystansowych:
3 x 40 mm 
2 x 20 mm 
2 x  10 mm 
1 x 5 mm 
2 x 2 mm 
1 x 1 mm 
1 x 0,5 mm
1 x 0,3 mm
1 x 0,2 mm 
1 x 0,1 mm
na każdą z głowic.
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USTAWIANIE PRZYKŁADNIC GŁOWICY (NR 2)

PRZEDNIA PRZYKŁADNICA
Przednia przykładnica (poz 220) ustala wielkość 
skrawania powierzchni z prawej strony obrabianego 
materiału. 
Zwykle wielkość ta ustawiana jest na 2 mm.  Jej regu-
lacja odbywa się za pomocą dźwigni (poz 216).

PRZYKŁADNICA TYLNA
Przykładnica tylna (poz 34) mocowana jest za pomocą 
śrub sześciokątnych (na płaski klucz 13mm) do regu-
latorów głębokości. Regulatory te wyposażone sa w 
mikroregulację. 
Po poluzowniu śrub sześciokątnych w gniazdach regu-
latorów można obracać pokretłem mikro regulacji.

Jeśli nóż profilujący dotyka do tynej przykładnicy 
należy poluzować śruby (C) i odsunąć przykładnicą. Po 
odpowiednim ustawiniu dokręć śruby.
Jeśli ustawienie tylnej przykładnicy względem bocznej 
głowicy jest nieporawidłowe należy ją wyregulować 
tak jak opisano poniżej. 

Metoda 1
• Poluźnij wszystkie śruby mocujące przykładnicę.

• Ustaw tylną przykładnicę tak, aby jej płaszczyzna
była zgodna z maksymalnym wychyleniem ostrza noża
profilującego (A). Sprawdź ustawienie przez zmierze-
nie odległości przykładnicy od krawędzi ostrza i skręć
śruby gniazda  (B).
Różnica w ustawieniu pomiędzy prowadnicą a
krawędzią ostrza może wynosić 0,5 mm.

• Ustaw przednią prowadnicę tak, aby otrzymać
żądaną głębokość skrawania. Płaszczyzna przed-
niej prowadnicy powinna być równolegla do
płaszczyzny tylnej prowadnicy.

Metoda 2  
• Poluźnij śruby mocujące tylną prowadnicę i
cofnij ją tak, aby głowica pionowa swobodnie się
obracała i nie dotykała przykładnicy.

• Ustaw przednią prowadnicę na żądaną
głębokość   skrawania.

• Zamknij górną pokrywę.

• Włącz dolną głowicę, obie boczne oraz rolki
prowadzące. Włóż ok. metrowej długości deskę
do maszyny.  Zatrzymaj maszynę w momencie,
gdy deska przejdzie przez obie boczne głowice.

• Otwórz górną pokrywę i ustaw tylną prowadnicę
do bocznej płaszczyzny obrobionej deski. Dokręć
śruby mocujące.

• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy próbka
deski dobrze przylega do obu prowadnic.

A

B

Przykładnica przednia Przykładnica tylna C
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USTAWIANIE REGULOWANEJ 
GŁOWICY BOCZNEJ (NR 3)

• Poluźnij wszystkie śruby mocujące
przykładnicę.

• Ustaw tylną przykładnicę tak, aby jej  płaszczyzna
była zgodna z maksymalnym wychyleniem ostrza
noża profilującego (A).

• Ustaw boczną głowicę (nr 3) na odpowiednią
wysokość.

• Ustaw ramię z bocznymi rolkami dociskowymi
(77). Wysokość rolek dociskowych można
regulować poprzez dodawanie podkładek dys-

   tansowych na śrubunku.

• Poluzuj blokadę regulowanej głowicy bocznej
(poz 91). Blokada znajduje sie pod stołem
roboczym (poz 74).

• Ustaw głowicę boczną za pomocą korby
(poz 260) na wymiar detalu, jaki będzie wykony-  

   wany. Jeden pełny obrót korby oznacza  przysu-
   nięcie lub odsunięcie głowicy o 4 mm. 

• Zablokuj głowicę blokadą pod stołem.

• Ustaw rolkę dociskową (76) tak, aby jej wystawie-
nie było o około 1-2 mm mniejsze od szerokości
obrobionej powierzchni.

USTAWIANIE DOLNEJ 
GŁOWICY POZIOMEJ (NR 1)

Ustawianie wielkości skrawania powierzchni dol-
nej obrabianego materiału odbywa się za pomocą 
dźwigni (poz 211) znajdującej sie pod stołem po-
dawczym z przodu maszyny.  Przed przystąpieniem 
do regulacji wysokości stołu należy zwolnić 
dźwignię blokady, która znajduje się na bocznym 
wsporniku stołu podawczego.

TEST 

Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w ustawie-
niach głowic zalecamy przeprowadzenie testu. 
Wprowadź do maszyny prosty kawałek deski. 
W momencie gdy deska będzie już zestru-
gana przez każdą z głowic tnących zatrzymaj 
maszynę. Otwórz pokrywę górną i sprawdź czy 
nie obrabiana dekska ma kontakt ze wszyst-
kimi rolkami dociskowymi, przykładnicami, 
nożami.
Jeżeli zajdzie potrzeba dokonaj zmian w usta-
wianiach i powtórz test.
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POSUW

Uwaga! Prędkość posuwu obrabianego materiału 
można regulować tylko wtedy, gdy silnik posuwu jest 
włączony.
Regulacja prędkości posuwu odbywa się poprzez ob-
racanie pokrętła (184). Kręcąc pokrętłem zgodnie z 
ruchem wskazuwek zegara, zwiększa się prędkość 
posuwu. Pamiętaj! Reguluj prędkość tylko przy 
włączonym silniku!
Pokrętło do regulacji prędkości posuwu ma w środku 
skalę. Skala pokazuje ile razy pokrętło zostało obró-
cone.  Użyj jej jako indeksu, co pozwala na powrót do 
poprzednio ustawionej prędkości. Liczby nie wskazują 
m / min.

MONTAŻ (jeśli nie jest montowany w miejscu).
Zamontuj silnik posuwu (182) na ostatniej rolce po-
suwu (144). Zwróć szczególną uwagę na poprawność 
montażu, sprawdź czy wszyskie elementy są na swoim 
miejscu. Zabezpiecz silnik centralną śrubą rolki posu-
wu.

KONSERWACJA 
Olej powinien być widoczny we wzierniku poziomu 
oleju po stronie przekładni planetarnej (w środku 
zespołu silnika). Dolej olej, jeśli nie widać go we wzi-
erniku. Stosuj olej do automatycznych skrzyń biegów, 
który zgodny jest z wymienionymi poniżej:

AGIP BLASIA 32

SHELL A.T.F. DEXTRON

ESSO A.T.F. DEXTRON

MOBIL A.T.F. 220

CASTROL DEXTRON II

BP AUTRAN DX

Przekładnia planetarna jest fabrycznie wypełniona 
olejem AGIP Blasi 32. 
Przekłądnia nie wymaga wymiany oleju podczas 
użytkowania. 
Przekładnia ślimakowa (w górnej części zespołu silnika) 
na ogół nie wymaga wymiany lub uzupełniania oleju.

KONSERWACJA

Strugarka PH360 jest łatwym do utrzymania 
urząrzeniem ponieważ w 95% jest odporne 
na korozję. Łożyska wrzecion oraz ich  silniki 
są całkowicie bezobsługowe. 
Wymagane czynności  konserwacyjne 
opisane są poniżej. Przed przystąpieniem do 
czynności konserwcyjnych należy odłączyć 
urządzenie od źródła zasilania. 

Po zakończeniu pracy:
- Usuń z maszyny trociny.
- Oczyść stół z żywicy. Do czyszczenia możesz
zastosować rozpuszczalnika lakowego, ropy
lub środków czyszczących z naszej oferty.
Przesmaruj stół olejem parafinowym lub in-
nym środkiem smarującym.

Regularnie należy smarować olejem 
następujące części:
* łożyska rolek podających,
* śruby rzymskie (4 szt.) służące po regulacji

wysokości stołu roboczego,
* łańcuch regulacji wysokości stołu,
* łańcuch napedzający rolki posuwu,
* dwa śrubunki, po których przesuwa się

regulowana głowica boczna.

Sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są 
dokręcone a przewody i połączenia elektry-
czne są w dobrym stanie.

Jeśli urządzenie będzie znajdowało się w wil-
gotnym środowisku przez długi czas,  wszyst-
kie części  wykonane  nie ze stali nierdzewnej 
powinny być zabezpieczone środkiem an-
tykorozyjnym. Zabezpiecz urządzenie  pok-
rowcem, plandeką lub innym materiałem
podczas dłuższego przechowywania.

Zabezpiecz stół roboczy i łańcuchy olejem 
parafinowym.
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PORADY I WSKAZÓWKI

- Po ustawieniu urządzenia do wykonania kon-
kretnego profilu, włącz maszynę i włóż deskę o
długości około 1 - 1,2 m. Poczekaj aż deska minie
kolejne z głowic. W chwili gdy deska wyjdzie poza
górną głowicę, zatrzymaj maszynę. Otwórz górną
pokrywę, opuść stół i odsuń głowicę boczną.
Wyciągnij tak obrobioną deskę z maszyny.
Następnym razem, kiedy będziesz wykonywał ten
sam wzór posłuży Ci ona jako wzorzec do usta-
wiania głowic. Dobrze jest również na niej zapisać
ilość i rodzaj użytych podkładek dystansowych na
głowicach bocznych oraz spisać symbole noży
profilujących.

- Możesz regulować siłę nacisku rolek docis-
ko-wych. Opuszczając w dół stół roboczy uzys-
kasz lepszy dostęp do śrub. Zaznacz  pierwotne
ustawienie, aby w każdej chwili móc powrócić do
fabrycznego ustawienia. Standardowo  rolki są
tak ustawione, że dość mocno dociskają obrobi-
any materiał. Takie ustawienie ma za zadanie lep-
sze prowadzenie cienkich desek. Nacisk po obu
stronach rolek powinien być taki sam.

- Nigdy nie wkładaj do maszyny materiału zanim
nie włączysz odciągu trocin.

- Zrób swoją własną listę punktów zerowych i
własną listę używanych podkładek dystansowych
do każdego kompletu noża. Ułatwi Ci to pracę
podczas wymiany noży.
Alternatywą jest też umieszczenie na krótkim
wzorze listy  potrzebnych podkładek dystanso-
wych.

- Nigdy pracuj bez podłączenia maszyny do wen-
tylatora odciągającego trociny. Trociny bardzo
szybko mogą zatkać otwory wylotowe. Zawsze
stosuj wentylatory o odpowiedniej sile ciągu.

- Jeśli używasz desek o złej jakości lub też
jeżeli potrzebujesz zestrugać znaczną ich
powierzchnię, ustaw maszynę tak, aby strugała
maksymalnie jak to tylko możliwe. Powtarzaj
proces strugania aż do momentu uzyskania
odpowiedniego wymiaru. Jeżeli na głowicach
poziomych zamontowane są noże profilujące
nie można zastosować takiej metody.

- Staraj się unikać krzywych desek. Nie ozna-
cza to, że urządzenie nie jest w stanie obrabiać
krzywego materiału.

- Podczas procesu strugania powstaje bardzo
dużo trocin. Jeżeli posiadasz odpowiedni piec,
możesz użyć trocin do palenia.
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WYGLĄD OGÓLNY
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PRZÓD MASZYNY
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PRZEKRÓJ OD PRZODU MASZYNY
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WIDOK TYŁU
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PRZEKRÓJ OD TYŁU MASZYNY
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SEKCJA REGULOWANEJ GŁOWICY BOCZNEJ

Widok z góry

Widok od dołu
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SEKCJA GŁOWICY DOLNEJ I BOCZNEJ

Przekrój głowicy dolnej, Zespół głowicy bocznej stałej, Zespół regulowanej głowicy bocznej, Mechanizm blokujący stół
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SEKCJA GŁOWICY GÓRNEJ, ROLKI POSUWU
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY

UWAGA! 
Tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
mogą ingerować w układ elektryczny maszyny.
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WYMIARY I WAGA   

 Długość całkowita  2970 mm

 Wysokość   1430 mm

 Szerokość  1125 mm

 Waga  600 kg 

STRUGANIE CZTEROSTRONNE

 max. szerokość  360 mm

 wysokość   10 - 130 mm

STRUGANIE DWUSTRONNE

 max. szerokość  410 mm

 wysokość  10 - 230 mm

GŁOWICA POZIOMA GÓRNA

 średnica  88 mm

 szerokość   510 mm 

 moc silnika  5,5 kW (7,5 KM)

 liczba obrotów  6000 obr/min 

 max. głębokość strugania  8 mm

 max. głębokość profilowania  20 mm

GŁOWICA POZIOMA DOLNA

 średnica  72 mm

 szerokość   410 mm 

 moc silnika  4,0 kW (5,5 KM)

 liczba obrotów  6000 obr/min 

 max. głębokość strugania  8 mm

max. głębokość profilowania 10 mm  (rowków do 15 mm)  

WRZECIONA PIONOWE BOCZNE 

 średnica wrzeciona  30 mm

 max. wysokość narzędzia  130 mm     

 max. średnica narzędzia  140 mm

 moc silnika  3 kW

 liczba obrotów  6000 obr/min

 max. głębokość profilowania  30 mm

GŁOWICE ZAMONTOWANE NA WRZECIONACH BOCZNYCH

 typ, ilość  TB90, 2 szt

 średnica  90 mm

 wysokość  40 mm

 zamontowane noże proste  50 mm HSS

POSUW      

 moc silnika  0,75 kW

zakres regulacji 3-15 m/min   (6-30 m/min opcja)

SYSTEM ELEKTRYCZNY

łączna moc silników 16,25 kW (22 KM) 

zasilanie, zabezpieczenie 3-fazy, 400 V, 32 A

20A zabezpieczenie wystarczające dla mniej wymagających produkcji           

Wszystkie silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne       

DANE TECHNICZNE
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Deklaracja zgodności maszyn dyrektywy 89/392/EWG 

dodatek 2 sekcja AFS 1994:48, dodatek 2 sekcja A

MOReTENs AB
Lugnviksvägen 147

SE-831 52 Östersund
Szwecja

deklaruje, że wyrób

STRUGARKA CZTEROSTRONNA PH360
spełnia następujące wymagania: 

AFS 1994:48 i 98/37/WE 
Dyrektywy EMC 2004/108/EC

 Standard EN61000-6-4 
Dyrektywy LVD 2006/95/E

Östersund 2010 Bo Mårtensson, Prezes
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Imię nabywcy:

Nazwisko (Nazwa) nabywcy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Marka urządzenia:

Nr seryjny:

Data zakupu:
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NOŻE PROFILUJĄCE

W naszym katalogu noży odnajdziesz wiele standardowych wzorów, możesz również 
zamówić u nas swój niepowtarzalny wzór noża.
Wykonujemy noże ze stali narzędziowej SP, stali szybkotnącej HSS oraz wzmacnianej 
węglikami spiekanymi HM. 
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WYMIANA NOŻY GŁOWIC POZIOMYCH

- Poluzuj śruby blokujące (4) uchwyt noża (6).

- Wykręcaj śruby regulujące ustawienie
wysokości noża (2) do momentu aż będziesz
mógł wysunąć nóż (3).

- Zakładając nowy nóż wykonaj powyższe
czynności w  odwrotnej kolejności. Zwóć uwagę
aby ostrze noża skierowane było w odpowied-
nim kierunku (patrz zdjęcie).

1. Nóż prosty
2. Śruba regulacji ustawienia wysokości noża.
3. Ostrze noża.
4. Śruby blokujące uchwyt.
5. Kierunek obracania się głowicy.
6. Uchwyt noża.

REGULACJA WYSOKOŚCI NOŻA 
GŁOWIC POZIOMYCH

- Poluzuj śruby blokujące (4) uchwyt noża (6).

- Umieść kostkę (1) na głowicy.

- Umieść klucz imbusowy (2) w śrubie do regu-
lacji wysokości noża.

- Oracaj kluczem śrubę do momentu aż
krawędź noża (3) będzie dotykała do kostki (1)

- Powtórz czynność z drugiej strony noża.

- Sprawdź czy krawędź noża styka się z kostką
z każdej strony noża.

- Zablokuj uchwyt noża.
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KIL360-038 Uchwyt (szerokość 38mm) 340;
KIL360-048 Uchwyt (szerokość 48mm) 360;
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LOGOSOL AB, Szwecja 
Fiskaregatan 2
Tel. 0046 611 182 85  
www.logosol.se

LA BOCA - Autoryzowany 
Przedstawiciel Logosol 
Dobroszów Oleśnicki 22 B
Tel. 515 133 925/920
www.logosol.pl  

871 53 HÄRNÖSAND          
Telefax 0046 611 182 89 e-mail  
info@logosol.se

55-095 Mirków k. Wrocławia

e-mail  biuro@logosol-polska.pl

Szwedzkie maszyny do obróbki drewna




