
LOGOSOL SH 410
INSTRUKCJA OBSŁUGI

 Varning: Hyveln kan orsaka allvarlig 
skada vid felaktigt handhavande.

 För din egen säkerhet, läs instruktionsboken  
innan maskinen tas i bruk.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z 
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I UPEWNIJ SIĘ, ŻE ROZUMIESZ JEJ ZAWARTOŚĆ.

UWAGA! NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO CIĘŻKICH 
LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ OPERATORA LUB INNYCH OSÓB.

Szwedzkie maszyny do obróbki drewna





Dziękujemy za wybranie produktu LOGOSOL

Właśnie stałeś się jednym z właścicieli strugarki SH410

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania nie wahaj 
się do nas dzwonić. Naszym celem jest dążenie do 
tego, abyś dołączył do licznej grupy zadowolonych 
użytkowników urządzeń LOGOSOL.

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

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

Życzyę przyjemnej pracy!

Bengt-Olov Byström
Dyrektor i Założyciel Logosol
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Ponieważ firma Logosol stale się rozwija i ulepsza 
wszystkie urządzenia, zastrzegamy sobie prawo do 
zmian w opisach technicznych i instrukcjach obsługi.
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Dokument: SH410-2011-1
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 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. 

Przed rozpoczęciem pracy 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 usta-
wienia noży tnących;
- czyszczeniem stołu roboczego;
- czyszczeniem kanałów odprowadzających trociny;
- inną czynnością wykonywaną na stole roboczym;
- wymianą pasków napędowych lub jakąkolwiek inną
czynnością serwisową;
- przestawieniem maszyny;
- pozostawieniem maszyny na dłuższy okres bez nadzoru

        ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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.

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

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

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

Symbol ten oznacza ”UWAGA!”. Zwróć 
szczególną UWAGĘ w miejscu, w którym 
pojawia się ten symbol.

Symbol ostrzegawczy. Zwróć szczególną 
uwagę w miejscach, w których pojawia się 
ten symbol.

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

• Nigdy nie kładź rąk lub jakichkolwiek narzędzi obok
kanałów wylotowych odprowadzających trociny jeżeli
nie upewniłeś się, że dmuchawa 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 dobrze 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 budowana. Używaj tylko oryginalnych
części zamiennych Logosol.

• Maszyna nie może być używana przy temperaturach
poniżej zera stopni.

• 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 swo-
bodnie, 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.
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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:
• płaski klucz 10 mm
• klucz imbusowy 3 mm
• klucz imbusowy 4 mm
• klucz imbusowy 6 mm
• klucz oczkowy lub nasadkowy 13 mm
• klucz oczkowy lub nasadkowy 10 mm
• suwmiarka
• 30 - 50 cm liniał

 OTOCZENIE MASZYNY

Zachowaj bezpieczną odległość!

Osoby nie pracujące na strugarce muszą znajdować się 
w odległości bezpiecznej pokazanej na rysunku poniżej.

Miejsce pracy operatora

Granica strefy 
zagrożenia

Granica strefy zagrożenia

SH 410 ze stołami

Strefa
zagrożenia

Ostrze tarczy oraz noże tnące zamontowane na głowice 
są ostre i mogą spowodować uszczkodzenie ciała.

 Ryzyko rocięcia skóry. 

 Minimalna długość obrabianego materiału 300 mm.

 Bekanta dig med alla funktioner och inställningsmöj-
ligheter innan du tar maskinen i bruk.

Silniki mogą zostać uszkodzone, jeśli urządzenie 
jest przechowywane lub używane w temperaturach 
poniżej zera stopni C lub jeśli maszyna stoi w 
środowisku wilgotnym, nieogrzewanym. Woda może 
skraplać i gromadzić wewnątrz silników (dla silników 
najbardziej zabudowanych). Każdy silnik ma korek 
spustowy, który można usunąć, aby upewnić się, 
że silnik jest suchy w środku. Zalecany kontrolę 
okresową silników jeżeli istnieje ryzyko kondensacji.
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OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH
Nr.  Nazwa 
1 Panel sterowania 
2 Przykładnica boczna
3 Blokada przykładnicy bocznej
4 Rolka dociskowa
5 Skala wysokości
6 Korba regulacji wysokości stołu
7 Żebrowany wałek prowadzący
8 Tarcza tnąca
10  Rolka prowadząca w osłonie PU
12  Kanał odciągu trocin głowicy
13  Kanał odciągu trocin tarczy
14  Stół podawczy
15  Silnik wrzeciona 
16  Koło pasowe 
 Pasek napędowy Poly-v
17  Wspornik silnika

Mechanizm podnoszenia wrzeciona 
 Podnośnik korby wrzeciona
18  Stół roboczy
19  Wstawka plastikowa niwelująca tarcie
20 Oś głowicy
21  Oś tarczy
22  Osłona 



7

0

1

2
1

1

2

3

4

5
6

77 8 9

1

1

1

3

1

2

3
4

5

14

15

16

17

17
18

19

20
21
8
9

12
22

13

1

2

3
4

5

14

15

16

17

17

18

19

20

21
8
9

12
22

13



8

SYSTEM ELEKTRYCZNY
 UWAGA! Wysokie napięcie. Tylko osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach mogą ingerować w układ 
elektryczny maszyny.

 Czarny włącznik uruchamia maszynę (3). 

 CZerwony włącznik zatrzymuję maszynę (2).

 Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego (1) służy 
tylko do zatrzymania maszyny w sytuacji awaryjnej. 
Dostęp do niego zawsze nie może być ograniczony.

 Skotroluj maszynę przed uruchomieniem.

 Upewnij się, że kable, wtyczki i gniazda są w do-
brym stanie, sprawdź poprawność zabezpieczenia 
prądowego.

Podłącz urządzenie, 16A wtyczka Euro 400 V. Sprawdź, 
czy maszyna pracuje w dobrym kierunku. Opuść stół 
do najniższej pozycji, i zobacz kierunek obrotów piły od 
strony wejścia. Jeśli obraca się w złym kieruknu, odłącz 
urządzenie i zmień fazy.

 Maszyna ma przełącznik różnicowy. Automatyczny 
restart po zaniku zasilania jest zabezpieczony.

 Jeśli urządzenie nie uruchamia się, może być to 
przyczyną: 

• pokrywa  górna nie jest prawidłowo zamknięta i
krańcówka nie pozwala na uruchomienie

• wyłącznik awaryjny jest wciśnięty

• przewód neutralny nie jest prawidłowo podłączony

• silnik ma za dużą temperaturę i zabezpieczenie
przed  przegrzaniem się uniemożliwia jego ponowne
włączenie

12

3

1

2

3

4

5
6

77 8 9

1

1

1

3

0

1

2
1

UKŁAD HAMULCOWY

• Maszyna posiada układ hamulca, który zatrzy-
muje urządzenie w ciągu 10 sekund.

• Układ wydaje charakterystyczne brzeczenie
przez kilka sekund zaraz po wyłączeniu mas-
zyny.

• Nigdy nie uruchamiaj ponownie urządzenie
zanim nie ustanie brzęczenie układu hamulco-
wego.

• Jeżeli hamulec przestanie działać, to przyczy-
ną tego może być przepalony bezpiecznik.
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 Przed przystapieniem do wymiany noży, upewnij 
się, że zasilanie jest wyłączone, a głowica się nie 
obraca. Włóż rękawice ochronne, zwłaszcza podc-
zas odkręcania śrub, które czasem trudno dokręcić. 
Uważaj na noże proste. Są ostre i bardzo łatwą mogą 
rozciąć skórę.

 Opcjonalne uchwyty umożliwiają monta noży 
profilujących w głowicy. Ni ema ich w wyposazeniu 
standardowym.

Po wymianie noży lub tarczy:

Upewnij się, że w środku maszyny nie pozostały żadne 
klucze lub inne zbęde rzeczy.

Sprawdź, czy głowica swobodnie się daje obracać. 

OSTRZEŻENIE! TĘPE NARZĘDZIA 
ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO WYPADKÓW.

Grubość strugania ustawiana jest za pomocą korby 
(1). Odczyt grubości jest na skali po lewej stronie 
maszyny patrząc od przodu.Skala może być kalibro-
wana poprzez zluzowanie śruby na wskaźniku. Po 
klaibracji uruchom maszynę, przestrugaj jedna deskę 
i sprawdź poprawność wskazywania. Jeżeli się 
różni od wymiaru rzeczywistego dokonaj ponownej 
kalibracji. Tarcza przy korbie wskazuje ustawienie 
dziesiątek mililmetów. Jeden pełny obrót skali to 4 
mm.
Maksymalna grubość strugania wynosi 8 mm.
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NOŻE PROSTE
Noże proste są ustawione na wysokość fabrycznie. Aby 
zapewnić poprawną pracę maszyny należy je okresowo 
kontrolować za pomocą narzędzi dostarczonych wraz z 
maszyną.

DEMONTAŻ

Odkręć śruby uchwytu noża (B) i wciśnij uchwyt (A) w dół. 
Wykręcaj śruby regulacji wyskości noża (C) i wyciągnij 
nóż z głowicy. 

OSTRZENIE NOŻY

Zawsze ostrzy się noże w parach tak, aby miały taką samą 
szerokość, min 15 mm. W innym przypadnu może dojść 
do wibrowania głowicy. Kąt ostrzenia z reguły wynosi ma 
40 stopni.

MONTAŻ

Noże i uchywt należy dokładnie oczyścić przed 
montażem. Włóż uchyt noża w głowicę. Umieść nóż  
prosto w stosunku do śrub regulacyjnych, tak aby ich łby 
znajdowały się we wgłębieniu z boku nóża a następnie 
przykręć nóż za pomocą śrub regulacyjnych.

 Śruby blokujące nóż znajdują się w uchwycie noża. 

Ni edokręcaj mocno śrób w uchwycie, pozwoli to ustawić 
nóż na odpowiednią wysokość. Po ustawieniu noża należy 
dokręcić mocno wszystkie śruby w uchwycie.

Ustawienie wysokości: Ustaw wysokość noża za pomocą 
śrub regulacyjnych, tak aby tylna krawędź noża zgodna 
była z korpusem głowicy na całej jego długości.

Regulacja końcowa: Połóż kostkę aluminiową (nr kat. 
7500-000-1020) na nóż. Ustaw ostrza tak, aby dotykały 
do kostki. Reguluj śrubą 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.  

Użyj klucza płaskiego 
10 mm do luzowania i 
dokręcania śrub uchytu.

Regulacja wysokości noża za pomocą kostki. 
Nóż jest ustawiony prawidłowo, gdy dotyka 
środka kostki na całej jego długości, a kostka 
swobodnie opiera się krawędziami o głowicę.



12

NOŻE PROFILOWE
Noże profilujące mogą być używane w głowicy poziomej 
równocześnie z noązmi prostymi.

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 jed-
nej ze stron głowicy i ustaw w tej samej pozycji nóż na
przeciwległej stronie głowicy.
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TARCZA TNĄCA
DEMONTAŻ:

Zdejmij pokrywę ochronną przekładni pasowej i tylną 
pokrywą ochronną napędu łańcuchowego.

Poluzuj napinacz paska i ściągnij pasek napędowy z koła 
pasowego osi.

Zdemontuj oś piły przez poluzowanie dwóch śrub na 
każdym łożysku ślizgowym. Przesuń oś w kierunku koła 
pasowego.

Wypchnij oś. Poluzuj cztery śruby i wyciągnij tarczę.

MONTAŻ:

Oczyścić łożyska i oś z zanieczyszczeń. Załóż tarczę 
na oś.

Postępuj w odwrotnej kolejności do demontażu

Zalecamy stosowanie tarcz dostarczonych przez Logosol 

Zamontuj wszystkie osłony.
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FUNKCJE
STRUGANIE NA WYMIAR

Ustaw przykładnicę (A) do wymaganej 
szerokości, zablokuj za pomocą pokrętła 
blokującego. Do strugania na wymiar używaj skali na 
przykładnicy. Ustaw lewy docisk materiału (B) tak, żeby 
dobrze przytrzymywał obrabiany materiał a następnie 
zablokuj go za pomocą pokrętła blokującego. Ustaw stół 
na żądaną wyskość za pomocą korby, używaj skali po 
lewej stronie patrząc od przodu maszyny. 

ROZCINANIE:

Ustaw przykładnicę (A) do wymaganej 
szerokości za pomocą skali i zablokuj ją 
za pomocą pokrętła blokującego. Ustaw 
lewy docisk materiału (B) tak, żeby dobr-
ze przytrzymywał obrabiany materiał a następnie zablokuj 
go za pomocą pokrętła blokującego. Ustaw stół na żądaną 
wyskość za pomocą korby, używaj skali po lewej stronie 
patrząc od przodu maszyny. Jeśli ma być wykonanych 
kilka elementów o identycznych wymiarach lub klika o 
różnych wymiarach po każdym rozcięciu ponownie usta-
waj żądaną szerokość za pomocą przykładnicy i docisku.

STRUGANIE ZGRUBNE:

Zdemontuj przykładnicę (A) i reguluj 
tylko stołem aby otrzymać żądany 
wymiar.

FREZOWANIE, PROFILOWANIE:

Otwórz górną pokrywę. Zamontuj na 
głowicę poziomą odpowiednie noże frezujące wraz z 
uchwytami. Ustaw w żadnej pozycji. Dostosuj ustawienie 
przykładnicy (A) oraz rolki dociskowej (B).

  Przed przystąpieniem do pracy zawsze należy 
sprawdzić, czy głowica i tarcza  mogą się swo-
bodnie obracać, czy wszyskie noże sa dobrze 
zablokowane oraz czy nie ma zbędnych rzeczy 
wewnątrz maszyny.

B A

WSKAZÓWKI

• Jeśli masz materiał, który jest nierówny bo został źle
ścięty na traku, a chcesz zejść dość dużo z jego grubości
ustaw nie za dużą grubość wióra i przepuść materiał
kilkakrotnie przez maszynę. Tym działaniem oszczędzasz
noże i przedłużasz ich żywotność.

• Staraj się unikać strugania zbyt krzywych elementów.

• Kiedy zakończysz pracę z danym profilem, i wiesz
że wprzyszłości ponownie będziesz go robił, przed
wymianąnoży profilujących na inne utnij metrowej
długości deska i przepuść ja przez maszynę. Otrzymany
kawałek posłuży Ci w przyszłości jako wzór i pozwoli
szybciej ustawić maszynę.

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

• Podczas procesu strugania powstaje bardzo dużo trocin.
Jeżeli posiadasz odpowiedni piec, możesz użyć trocin
do palenia.

• Aby zapewnić dobry posuw materiału raz na jakiś czas
należy oczyścić żebrowane rolki posuwu.

• Nie dopuszczaj do całkowitego stępienia noży. W
celu przedłużenia ich żywotności lepiej częściej ostrzyć
noże. Okres pomiędzy ostrzeniem noży zależny jest od
twardości obrabianego materiału.

• Do strugania twardych gatunkó drewna polecamy sto-
sowanie noży HM z zawartością węglika spiekanego.
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EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

 UWAGA! Ryzyko poważnego uszkodzenia maszyny 
jeżeli nie będzie konserwowana.

Urzedzenie jest łatwe w konserwacji. 

Poniżej zamieszczamy wskazówki. 

Przed przystąpieniem do konserwoaania upewnij się, 
że zasilanie zostało odłączone od urządzenia.

Każdego dnia po zakończeniu pracy należy oczyścić 
całą maszynę za pomocą sprężonego powietrza.
Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu 
rolek prowadzących, łożysk ślizgowych oraz łożysk do-
ciskowych. Do dokładnego oczyszczenia można użyć 
beznyny ekstrakcyjnej lub innego środka chemicznego. 
Sprawdź stan pasków (pod osłonami). Sprawdź też, czy 
kable, złącza i styki są w dobrym stanie.

 Zanieczyszczenia gromadzą się pod rolkami 
prowadzącymi i w gniazdach łożysk ślizgowych (4 
szt.), utrudniając posuw materiału i zwiększają ryzyko 
odbicia.

Sprawdź, zęby przeciwodbiciowe są czyste i spadają 
pod własnym ciężarem.

Upewnij się, że następujące elementy są dobrze nas-
marowane. Użyj odpowiedniego środka Superflow (nr 
kat. 9999-000-5115).

• 4 śruby w każdym narożniku stołu roboczego, opuścić
stół na najniższej pozycji.

• łańcuch, który napędza rolki podajnika (pod osłonami).

Podczas korzystania z urządzenia, należy regularnie 
czyścić stół i smarować do olejem o niskiej lepkości, np. 
olej parafinowy. 

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

  Regularnie sprawdzaj, czy komora silnika nie została 
wypełniona przez wióry. Zbyt duża ich ilość może 
doprowadzić do niedostatecznego chłodzenia silnika.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
czas:

• Oczyść maszynę i odłącz zasilanie.

• Napraw wszystkie uszkodzenia mechaniczne lakieru
i zabezpiecz przed korozją.

• Zabezpiecz stół,  łańcuchy, rolki, łożyska, noże,
głowicę i tarczę olejem uniwersalnym.

• Ustaw maszynę tak aby nie miała styczności z
podłożem i nakryj ją plandeką.

POSUW

Rolki posuwu są napędzane oddzielnym silnikiem i 
przekładnią łańcuchową.

Rolki  muszą być regularnie oczyszczane z żywicy i 
wióryów w celu zapewnienia poprawnej pracy. 

Rolki zamontowane są gniazdach wyposażonych w 
łożyska ślizgowe. Można regulować siłę docisku poprzez 
wrręcanie lub wykręcanie śruby w górnej części gniazda 
wałka. 

Rolki muszą mieć ustawioną taką siłę docisku po obu 
stronach.

Jednakowo ustawiona siła docisku rolki po jej lewej i 
prawej stronie gwarantuje dobre prowadzenie obrabia-
nego materiału. Jeżeli wartości docisku będą się różniły 
należy spodziwać się gorszego prowadzenia matariału.

Należy zwrócić uwagę na fabrycznie ustawienia przed 
rozpoczęciem regulacji, dzięki czemu można łatwo 
powrócić do oryginalnych ustawień. Przy obrabianiu 
niższych elementów można zwiększyć siłę docisku rolek 
co znacznie poprawi prowadzenie materiału. 

Aby sprawdzić docisk rolki:

Odłącz zasilanie, opuść stół, umieścić obrabiany element 
pod głowicę, podnieść stół tak, żeby rolka lekko dociskała 
materiał. Obie strony rolki prowadzącej powinny tak 
samo dociskać materiał. Jeżeli wartości się różniąnależy 
dokonać ponownej regulacji siły docisku.
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Några av de ovanstående profilerna är exempel på 
bearbetning där kuttern skär genom trästycket helt 
och hållet. 

 UWAGA! Kiedy używasz szerokich noży, ry-
zyko wypadku znacznie wzrasta. Należy więc 
zachować szczególną ostrożność.

 Zagrożenie życia! W skrajnych przypadkach 
może nastapić pęknięcie noża frezującego. 
Jego fragmenty mogą być wyrzucone z      
maszyny.

 Po założeniu noży frezujących przed przysta-
pieniem do pracy zawsze należy upewnić się, 
że głowica z nożami spobodnie się obraca. 
Ność rękawice ochronne zabezpieczające przed 
rozcięciem skóry. 

 UWAGA! Nie pozostawiaj żadnych luźnych 
elementów wewnątrz maszyny.

 Wymień plastikową wkładkę stołu roboczego, jeżeli 
uszkodzenie jest głębsze niż 1 mm.

 Przestrzegaj bezpiecznych odległości. Sprawdź 
na 5 stronie. 

 Nigdy nie stawaj z przodu maszyny podczas 
pracy. 

 Upewnij się, że dzieci oraz inne niepożądane 
osoby nie znajdują się w pobliżu pracującej 
maszyny.

Środki ostrożności dotyczące noży stosowanych do SH410

Dotyczy wszystkich noży profilujących, które 
mają głębokość frezowania większą niż 12 mm.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary materiału Max szerokość strugania 410 mm
Max szerokość frezowania 410 mm
Max wysokość materiału 260 mm
Min wysokość materiału 6 mm
Max wysokość rozcinania 80 mm

Głowica i tarcza Śrewdnica 72 mm
Noże proste 2 szt 410mm  HSS
Grubość wióra max. 4 mm
Tarcza tnąca ø 225 mm 
Obroty 5400 rpm
Zatrzymanie po          ok. 7 sek

Króćce do odciągu Średnice 125+100+50 mm
Moc odciągowa
wentylatora 1500 m3/h

Posuw Stały ok. 6m/min
Rolki posuwu 3 szt

Wymiary maszyny Długość 1100 mm
Szerokość 700 mm
Wysokość 1050 mm
Waga ok. 200 kg

System elektryczny

Zasiłanie              CCA16 A, 400 V 50 Hz 3-fazy

Zabezpieczenie  IP54

Silnik główny                3kW

Silnik posuwu  0,18 kW

Poziom hałasu 
Poziom ciśnienia akustycznego 100,4 dB (A)
Poziom hałasu 107,6 dB (A)
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Deklaracja zgodności maszyny 
98/37/EC, EMC Directive 2004/108/EC

oraz LVD directive 2006/95/EC,

MOReTENs AB
Lugnviksvägen 147

SE-831 52 Östersund
Szwecja

deklaruje, że wyrób

STRUGARKA SH410
spełnia następujące wymagania standardów: 

EN ISO 12100-1, -2:2003, EN 60204-1:2006,
EN 61000-6-1, -3.

Östersund 2011-11-01 Bo Mårtensson, Prezes
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WARUNKI GWARANCJI

1. Spółka dostarcza towar zamówiony bezpośrednio od producenta – LOGOSOL AB, który ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo - produkcyjne dotyczące
dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem.
2. Naprawy gwarancyjne są wykonywane w ramach gwarancji przez producenta, w miarę możliwości za
pośrednictwem Spółki
3. Podstawą roszczeń gwarancji jest oryginalna książka gwarancyjna doręczona Kupującemu wraz z
towarem oraz zapłata całej kwoty faktury.
4. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:
a) usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
b) usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek
c) usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie bez

obecności przedstawiciela Spółki

d) wszelkie usterki powstałe na wskutek uszkodzeń mechanicznych
e) zerwanie plomby gwarancyjnej
f) uszkodzenia powstałe na wskutek wszelkiego rodzaju zabrudzeń Kupującego
g) zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania
5. Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w
Spółce przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte
odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne
podzespoły i części towarów.
6. Kupujący jest obowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez Spółkę. Wady
widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu
3 dni od wydania towaru, wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także
reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data

wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia

Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
7. Zgłaszanie reklamacji dokonuję się bezpośrednio producentowi w formie pisemnej lub elektronicznej
(e-mail) z podaniem numeru towaru oraz dokładnym opisem usterki.
8. Odpowiedzialność Spółki z tytułu zawartych umów jest ograniczona do roszczeń określonych w
niniejszych OWU.
9. Przekazanie towaru, w przypadku konieczności jego montażu w obecności przedstawiciela Spółki
potwierdzone jest protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym kupujący ma prawo zgłosić wszystkie
wady i usterki przekazanego towaru.

ŻYCZYMY DŁUGOTWAŁEGO I BEZAWARYJNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
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Imię nabywcy:

Nazwisko (Nazwa) nabywcy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Marka urządzenia:

Nr seryjny:

Data zakupu:
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LOGOSOL AB, Szwecja 
Fiskaregatan 2
Tel. 0046 611 182 85  
www.logosol.se

LA BOCA - Autoryzowany 
Przedstawiciel Logosol AB
Dobroszów Oleśnicki 22 B
www.logosol.pl  

871 33 HÄRNÖSAND          
Telefax 0046 611 182 89 
e-mail  info@logosol.se

55-095 Mirków k. Wrocławia
         Tel. kom. 515 133 925 

                515 133 920
e-mail  biuro@logosol-polska.pl

Szwedzkie maszyny do obróbki drewna




