INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nr seryjny:

BS 350
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.
Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
UWAGA! Użytkowanie niezgodne z instrukcją może doprowadzić do poważnych
obrażeń operatora
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA									
Tylko osoby, które przeczytały instrukcję
obsługi mogą używać traka . W razie odsprzedaży
urządzenia, należy przekazać instrukcję nowemu
właścicielowi.
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą obsługiwać
urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się,
że dzieci przebywają w bezpiecznej odległości od
traka.
Trak Logosol wyposażony w piłę BS350 jest obsługiwany przez jedną osobę.
Inne osoby muszą przebywać w bezpiecznej odległości od pracującego traka. Ze względu na ryzyko
związane z zerwaniem się brzeszczota tnącego,
bezpieczna odległość od pracującego traka to 15
metrów.

Podczas pracy zawsze używaj odzieży
ochronnej.
Zalecaną odzieżą jest kombinezon roboczy ścisle
dolegający do ciała. Nigdy nie pracuj w luźnej
odzieżu – może zostać wciagnięta przez ruchome
części traka.
Przed pracą ściągnij biżuterię (łańcuszki, obrączki,
itp.).

Załóż wysokie obuwie ochronne ze wzmacnianymi noskami.

Używaj ochraniaczy słuchu wraz z siatką
chroniącą twarz.
Zapamiętaj, że słuch może zostać nieodwracalnie
uszkodzony nawet po stosunkowo krótkim czasie
narażenia go hałas.
Wobec braku siatki ochraniajacej twarz, można założyć gogle ochronne.

MIEJSCE PRACY OPERATORA

Ze względu na ryzko związane z obsunięciem się
kłody drewna, bezpieczna odległość od miejsca,
gdzie składowane są kłody wynosi 8 metrów.
Każdy, kto obsługuje trak musi być zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Rób sobie regularnie przerwy.
Zabrania się obsługiwać urządzenia pod wpływem
alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub silnych leków.
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Pracuj w mocnych rękawiczkach. Istnieje
duże ryzyko uszkodzenia ręki przez poruszające się
elementy.
Nigdy nie dotykaj prowadnicy
pilarki oraz łańcucha wtedy, gdy jest włączona.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Upewnij się przed użyciem, że sprzęt jest
w dobrym stanie, i że wszystkie śruby są mocno
dokręcone. Podczas korzystania z piły taśmowej
trak Logosol musi stać na równym i poziomym
podłożu i powinien być wyposażony w stopy poziomujące (nr kat. No.4510-723-1500).
Piła taśmowa nie może być uruchomiona, dopóki
nie upewnisz się, że jest prawidłowo zamontowana na szynie prowadzącej, i że bloczki prowadzące
po obu stronach sań piły nie znajdują się na szynie
prowadzącej. Należy również upewnić się, że osłony brzeszczota są zamknięte.
Przed rozpoczęciem pracy, zawsze sprawdź, czy:
... trak Logosol jest solidnie przymocowany do
podłoża.
... piła BS350 jest prawidłowo zamontowana na
szynie prowadzącej traka.
... nie ma żadnych narzędzi albo innych niepożądanych przedmiotów wewnątrz piły.
... jest czysto w miejscu pracy operatora.
... kłoda przecierany materiał jest zablokowany.
... nie ma osób trzecich w strefie niebezpiecznej
wokół traka.
Zawsze odłączaj od piły zasilanie przed:
... otwarciem osłony brzeszczota.
... napinania brzeszczotu.
... sprzątaniem lub innymi pracami konserwacyjnymi.
... wymianą brzeszczota.
... dłuższym okresem nie korzystania z piły.
Należy pamiętać, że piła jest niebezpiecznym urządzeniem i nieodpowiednie korzystanie z niej może
doprowadzić do wypadku.
Piła powinna być zawsze wyłączona podczas podnoszenia lub załadunku kłody.

Podczas pracy zawsze stój za ramieniem z włącznikami. Nigdy nie stój przed piłą kiedy jest włączona.
Poczekaj, aż koła całkowicie się zatrzymają.
Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru piły podłaczonej do źródła zasilania. Grozi uruchomieniem przez
przypadkowe osoby, które nie zaznajomiły się z instrukcją obsługi.
Instrukcja powinna być zawsze dostępne dla
wszsytkich osób, które korzystają z traka.
Po sprzedaży piły należy dostarczyć instrukcję
nowemu użytkownikowi.
Elektryczny przewód zasilający nie może leżeć w
miejscu gdzie chodzi operator ani w miejscu gdzie
składowane są kłody. Zalecamy podwieszenie
przewodu na naszym specjalnym pakiecie (nr kat.
6605-000-0300)
Zabrania się samodzielnych modyfikacji urządzenia. Należy używać tylko oryginalnych części Logosol.
LOGOSOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia, spowodowane przez użytkowanie urządzenia wyposażonego w części zmodyfikowane lub nieoryginalne.
Należy czyścić piłę po każdorazowej wymianie
brzeszczotu i na koniec dnia po zakończeniu pracy.
Zawsze utrzymuj miejsce pracy w czystości.
Piła taśmowa może być używana tylko w dobrych
warunkach widoczności.
Podczas dłuższego postoju należy piłę zdemontować z traka i przechowywać w suchym pomieszczeniu.
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OPIS MASZYNY

MONTOWANIE PIŁY

BS350 jest skonstruowana do montowania na trakach Logosol. W celu zminimalizowania wagi piły
rama jest wykonana z odlewu aluminiowego.
Konstrukcja aluminiowa ma unikalną zdolność redukowania wibracji.

Trak Logosol musi być przymocowany do podłoża
zgodnie z jego instrukcją. Dodatkowo zalecamy
aby końce szyny prowadzącej posiadały dodatkowe podpory, które również należy przymocować
do podłoża.

Koła, na których montowany jest brzeszczot również wykonane są z odlewów aluminiowych i wyposażone w piasty z łożyskami. Brzeszczot jest
prowadzony przez regulowane grafitowe bloczki
ślizgowe.

Wspornik do lepszego załadunku piły montowany
jest na początku szyny prowadzącej.

Piła fabrycznie dostarczana jest z brzeszczotem
2760 x 32 x 1,1 mm. Do jego napędu służy silnik
trójfazowy o mocy 5 kW.
Brzeszczot musi być podczas pracy smarowany i
chłodzony, na przykład wodą. Piła wyposażona jest
w zawór, który odcina dopływ wody w chwili wyłączenia piły.
Brzeszczot napinany jest za pomocą sprężynowego
układu, umieszczonego pomiędzy kołami.

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przewodu
zasilającego zalecamy zastować specjalny pakiet
do podwieszania(nr kat: 6605-000-0300).

URUCHAMIANIE

Przed uruchomieniem upewnij się, że nie ma nikogo w strefie niebezpiecznej traka oraz, że piła
została poprawnie zamontowana na traku Logosol.
Aby uruchomić piłę:
1. podłącz przewód zasilający,
2. włącz główny włącznik zasilania,
3. wciśnij żółty przycisk na ramieniu piły,
4. pociągnij czarną dźwignię, silnik zostanie uruchomiony. Po jej zwolnieniu silnik się zatrzyma.

BRZESZCZOTY

Brzeszczoty mają grubość ok. 1 mm. Wiąże się to
zarówno z zaletami jak i wadami. Zaletami są m.in.
bardzo wąski rzaz po przejściu breszczota, małe
straty materiału, możliwość szybkiego cięcia. Mała
ilość trocin powstających podczas cięcia sprawia,
że brzeszczot długo zachowuje ostrość.
Jedną z wad cienkich brzeszczotów jest duża wrażliwość na zmiany struktury drewna oraz sęki, co
w konsekwencji doprowadza do niezbyt prostego
cięcia.
Można zminimalizować te odchylenia poprzez
zmniejszenie szybkości cięcia, w szczególności gdy
przecierany jest materiał z dużą ilością sęków.
Przecieranie za pomocą piły taśmowej nie jest więc
tak proste, jak by się to wydawało. Wymaga od
użytkownika ostrożności, praktyki i doświadczenia.
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dźwignia

żółty przycisk

SANIE PIŁY

Za przesuwanie piły wzdłuż szyny odpowiedzialne
są sanie wyposażone po obu stronach w plastikowe wodziki, które zapewniają odpowiednie osadzenie sań na szynie. Cztery łożyska zamontowane
w dolnej części sań zmiejszają opory tarcia podczas
przesuwania piły.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Naciągnij brzeszczot, aż pojawi się czerwony znak
(patrz „Wymiana brzeszczotu”). Należy zawsze prawidłowo naciągać brzeszczot. Brzeszczot powinien
zatrzymać się po upływie ok. 10 sekund od chwili
zwolnienia dźwigni. Jeśli trwa to dłużej, oznacza to
że brzeszczot jest za słabo naciągnięty.
- Upewnij się, że brzeszczot obraca się w prawidłowym kierunku. Jeśli obraca się w złym kierunku, należy zmienić fazy przez obrócenie białego przełącznika we wtyczce za pomocą płaskiego śrubokręta.
- Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie
i nie posiada widoczych uszkodzeń. Sprawdź również przewód zasilający oraz trak Logosol.
- Upewnij się, że piła jest prawidłowo zamontowany na szynie prowadzącej traka.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Odłącz przewód zasilajacy.

- Zluzuj naciąg brzeszczota (patrz „Wymiana brzeszczotu”) tak, aby był luźny na kołach.
- Wyczyść i skontroluj stan urządzenia.
- Jeżeli trak z piłą stoi na zewnątrz, przykryj piłę
plandeką.
- Jeżeli istniej ryzyko spadku temperatury poniżej
0° C, opróżnij układ chłodzenia z wody.
- W przypadku dużych wachań temperatury należy
przechowywać urządzenie w suchym ogrzewanym
pomieszczeniu. Zapobiega to kondensacji wody w
obudowie silnika. Jeśli silnik jest przechowywany
w chłodnym pomieszczeniu, przed włączeniem należy sprawdzić, czy nie zebrała się woda w silniku.
Zamknięte silniki elektryczne wyposażone są w kurek spustowy w dolnej części.

WYMIANA BRZESZCZOTU

Załóż rękawice ochronne.
- Odłącz przewód zasilający.
- Otwóż osłonę z przodu piły.
- Kluczem 19 mm zwolnij naciąg brzeszczotu, zdjęcie w prawym górnym rogu.
- Sciągnij ostrzożnie brzeszczot.

Śruba do regulacji siły
naciągu brzeszczotu.

Oczyść piłę z trocin i upewnij się, czy:
- bloczki brzeszczota nie są zużyte.
- wszystkie śruby są mocno dokręcone.
Upewnij się, że zęby brzeszczota skierowonane są
w prawidłowym kierunku. Jeśli jest inaczej obróć
go. Podczas wymiany zachowaj ostrożność. Zęby
tnące są ostre i potrafią dotkliwie uszkodzić skórę.
- Załóż na koła nowy brzeszczot.
- Naciągaj brzeszczot do momentu pojawienia się
czerwonego znaku na śrubie. Brzeszczot powinien
się zatrzymać w ciągu 10 sekund od chwili zwolnienia dźwigni.
Obróć ręką kołami kilka razy i upewnij się, że
brzeszczot jest dobrze osadzony na kołach. Zęby
nie mogą stykać się z kołami i innymi elementami
piły.
Jeśli brzeszczot nie „leży” tak samo na obu kołach
należy dokonać regulacji.
Zluzuj nakrętkę na zewnętrznej osi i reguluj śrubą
pochylenia koła w celu zmiany położenia brzeszczotu.
Kręcąc śrubą w lewo brzeszczot będzie przesuwał się na
zewnątrz koła. Kręcąc w prawo brzeszczot będzie przesuwał się do wewnątrz koła.
Po kilku obrotach śruby należy ręcznie obrócić kołami
i sprawdzić ułożenie brzeszczota.
Po wyregulowaniu dokręcić nakrętkę.
Zamknij osłonę przednią. Włącz urządzenie. Upewnij się, że brzeszczot całkowicie zatrzyma się po
upływie 10 sekund.
Po kilku cięciach sprawdź ponownie stan naciągu
brzeszczota.
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KONSERWACJA BRZESZCZOTÓW

Cięcie przy użyciu nowych brzeszczotów zawsze
jest bezproblemowe. Po pewnym czasie ostrość
brzeszczota zaczyna spadać. Gdy tak się stanie,
trzeba natychmiast go zmienić.

REGULACJA PROWADNIKÓW

Prowadniki powinny dociskać brzeszczot z bardzo
małą siłą. Regulując prowadniki ustawia się prostolinijność cięcia.

Trwałość brzeszczotów jest jednym z największych
problemów pojawiających się podczas eksploatacji. Aby zachować jak największą żywotność brzeszczotów użytkownik musi kontrolować stan napięcia brzeszczotu, czystość przecieranego materiału
oraz stan prowadników brzeszczotu.
Liczba cięć dokonywanych przed zmianą brzeszczotu może się znacznie różnić. Jest to głównie
uzależnione od gatunku drewna jak i jego czystości. Gatunki drewna różnią się między sobą przede
wszystkim gęstością. Normalnie przyjmuje się liczbę 15-25 kłód lub 25-50 cięć materiału bez kory.
Brzeszczoty nie powinny być używane dłużej niż
1,5-2,0 godziny pracy.
Brzeszczoty należy regularnie przeostrzać. Stępione spowodują niepotrzebnie zwiększone naprężenie w brzeszczocie oraz konieczność użycia większej siły potrzebnej do cięcia. Dokładność cięcia
stępionym brzeszczotem diametralnie się obniża.
Aby wyeliminować defekty i utrzymywać pierwotną linię zęba, należy ją szlifować także we wrębach,
nie tylko na czubkach zębów.
Równie ważne jak ostrzenie jest prawidłowe rozwarcie zębów brzeszczotu. Rozwieranie zębów
może być konieczne po kilku ostrzeniach brzeszczotu.
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Regulacji prowadników
dokonuje się śrubami M8

CHŁODZENIE BRZESZCZOTÓW

Do chłodzenia brzeszczotu można używać samej
wody. Dostępne są również na rynku różne dodatki poprawiajace smarowanie, które miesza się z
wodą.
Wypełnij dwa zbiorniczki wodą. Łączna pojemność
wynosi 2 litry. Wystarcza na ścięcie 2-4 kłód. Podczas cięcia świeżego drewna, przepływ wody powinien wynosić ok. 4 kropli na sekundę. Przy drewnie
suchym należy zwiększyć przepływ wody.
Dopływ wody jest sterowany przez zawór elektromagnetyczny, który otwiera się w chwili włączenia
silnika oraz zamyka się, gdy silnik zatrzymuje się.
Przepływ jest regulowany zaworem ręcznym zamontowanym na przewodzie elastycznym.
WSKAZÓWKA: Miej w pobliżu traka wiekszy pojemnik z wodą abyś mógł w miarę szybko uzupełnić
poziom w zbiorniczkach.

Zbiorniczki na wodę

Zawór elektromagnetyczny
Zawór ręczny
Miedziana rurka

Nie dopuszczaj aby w zbiorniczkach gromadziły się trociny!
Jeżeli woda nie leci:
1. Odkręć miedzianą rurkę i przedmuchaj ją sprężonym powietrzem.
Jeśli to nie pomoże:
2. Ściągnij brzeszczot z kół napędowych.
3. Opróżnij zbiorniczki i pozostaw je otwarte.
4. Otwórz maksymalnie ręczny zawór.
5. Odkręć miedzianą rurkę.
6. Uruchom silnik, aby otworzył się zawór elektromagnetyczny i użyj sprężonego powietrza w celu
przedmuchania przewodów.

Miedziana rurka

Jeżeli woda w dalszym ciągu nie leci prawdopodobnie uszkodzeniu uległ zawór elektromagnetyczny.
Jeżeli zachodzi podejrzenie spadku temperatury poniżej 0o C należy opróżnić zbiorniczki i rurki.
Zapobiegnie to uszkodzeniu zaworów.
W okresie zimowym należy używać mieszanki
wody z glikolem, np. samochodowego zimowego
płynu do spryskiwaczy.
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CIĘCIE PIŁĄ BS350

Piła taśmowa umożliwia przecieranie okrągłych
kłód o średnicy do 40 cm oraz bloków o szerokości
do 35 cm.
Jeżeli dysponujesz kłodami o większych średnicach
możesz je wstępnie przygotować do obróbki za
pomocą pilarki spalinowej lub pilarki elektrycznej
Logosol. Ponieważ brzeszczoty są bardzo podatne
na uszkodzenia spowodowane przez bród zalecamy odkrycie pierwszych warstw kłody za pomocą
pilarki łańcuchowej. Alternatywnie możesz usunąć
korę z kłody ręcznie.
Cięcie piłą taśmową jest szybkie i w miarę łatwe.
Należy regularnie kontrolować stan ostrości zębów
tnących. Jeśli zauważysz nierówną powierzchnię
po przejściu piły może to być znak, że brzeszczot
jest za słabo napięty lub prędkość cięcia jest zbyt
duża. Może to być także pierwszy znak tępienia się
brzeszczotu. Należy go natychmiast zmienić. Jeśli nie zmienisz brzeszczotu i w dalszym ciągu będziesz ciął może dojść do nieodwracalnych zmian
w jego konstrukcji lub co gorsza do jego pęknięcia.
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W porównaniu do pilarek łańcuchowych, cięcie
przy wykorzystaniu piły taśmowej jest bardziej
ekonomiczne i opłacalne. Rzaz po przejściu brzeszczota ma grubość zaledwie 2 mm. W przypadnu pilarki łańcuchowej rzaz ma grubośc 6 mm.
Innym aspektem przemawiającym za piłą taśmowej jest większa wydajność. Cienki brzeszczot pozwala na szybsze cięcia a tym samym korzystnie
wpływa na wydajność.
Stosując piłę taśmową należy zwrócić uwagę na to,
że jest ona cięższa od pilarki łańcuchowej. Również
środek ciężkości znajduje się wyżej. Dlatego bardzo
ważną kwestią jest solidne i stabilne umocowanie
konstrukcji traka Logosol do podłoża.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE:
1. przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję
2. brzeszczot jest luźny, jeżeli piła nie będzie używana przez dłuższy okres czasu
3. przy wymianie brzeszczotów masz założone rękawice ochronne
4. piła jest nakryta plandeką, gdy będzie stała na
zewnątrz
5. po skończonej pracy wyczyściłeś piłę i odłączyłeś
przewód elektryczny
6. wyłączyłeś silnik po usłyszeniu dziwnych dżwięków
7. podczas pracy nie znajdują się inne osoby wokół
pracującej piły
r

Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy piły, należy natychmiast przerwać cięcie i wyłączyć urządzenie. Nigdy nie
należy naprawiać ani czyścić piły podczas
gdy silnik pracuje. Wszelkie czynności związane z naprawami należy wykonować przy
wyłączonym silniku i odłączonym przewodzie zasilającym.
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UWAGA WYSOKIE NAPIĘCIE.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.
Tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach
mogą ingerować w układ elektryczny maszyny.

Schemat dla zasilania 3x400 V

Schemat podłączenia między skrzynką
silnika a zaworem elektromagnetycznym
Zawór elektromagnetyczny

Skrzynka
silnika

Schemat dla zasilania 3x230 V
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DANE TECHNICZNE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

SILNIK
Moc: 5 kW
Moc szczytowa: ok. 10 kW

Producent Logosol AB, Industrigatan 13,
SE-871 53 Härnösand tel. +46 (0)611 18285
niniejszym zaświadcza, że piła taśmowa BS350
o numerze katalogowym 9999-000-7500
jest wyprodukowana zgodnie z:

SYSTEM ELEKTRYCZNY
Zasilanie: 50 Hz 400 V 16 A, lub 50 Hz 3x230V
(w zależności od modelu)
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe: IP 54
Gniazdo 400V CEE (okrągłe) 16A,
z przełącznikem faz
Stycznik z przekaźnikiem pomocniczym.
Zabezpieczenie termiczne silnika.
PRĘDKOŚĆ BRZESZCZOTU: około 30 m/s.
Zalecana przez producenta brzeszczotów.
BRZESZCZOT
Typ: zęby hartowane 35 x 1,1 mm z podziałką 22
(możliwość stosowania innych)
Długość: ok. 2760 mm (114’’)
Smarowanie/Chłodzenie: zawór elektromagnetyczny i zawór ręczny
Naciąg brzeszczotu: liniowy
Prowadniki: regulowane grafitowe bloczki
KONSTRUKCJA
Szkielet: odlew z aluminium o wysokiej
wytrzymałości
Koła napędowe: odlewane z aluminium z powłoką
stalową w centrum, średnica 390 mm 
Sanie: wyposażone w plastikowe wodziki oraz cztery
łożyska

Dyrektywą Maszynową 98/37/ EEC
Dyrektywą EMC 2004/108/EEG
oraz Dyrektywą LVD 2006/95/EG
i że jest produkowana zgodnie z normami
zharmonizowanymi: EN
ISO 12100-1, -2: 2003, EN 1807: 1999,
PN-EN 60204-1: 2006, EN 61000-6-1, -3.
Urządzenie może być używane tylko razem
z trakiem Logosol.
Jednostka certyfikująca
SMP Szwedzki Instytut Badań Maszyn AB 0404,
Uppsala, Szwecja, wydała
Świadectwo homologacji: 484/95/1/E2
Härnösand 2008-02-27

Bengt-Olov Byström, Założyciel Logosol

POZIOM HAŁASU
Poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy:
100 dB(A)
LwA : LwA 109 dB(A)
WYMIARY
Wysokość: 0,5 m
Długość: 1,25 m
Szerokość: 0,5 m
Waga: około 50 kg
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SUSZENIE
W większości jednak przypadków,
materiał musi zostać wysuszony.
Jeżeli deski nie będą suche istnieje
W niektórych przypadkach moż- duże prawdopodobieństwo pękna używać niewysuszonego ma- nięcia i gnicia.
teriału, jednakże trzeba wziąć
pod uwagę 7% kurczenie się za- Najlepszym okresem do suszenia
na otwartym terenie jest wiosna.
równo na szerokości i długości.
Większość drewna kurczy się o W tym czasie wilgotność względna
około 0.4% na długości i wielkość powietrza jest stosunkowo niska,
tą można w zasadzie zignorować. co sprzyja szybszemu schnięciu.
Aby uniknąć gnicia przetartego
materiału, należy składować go Przygotuj bale (5”x5”), na których
w miejscach o dobrej cyrkulacji będziesz układał przetarty materiał. Ułóż je na suchym i równym
powietrza.
terenie pozbawionym roślinności,
Kiedy musisz użyć niewysuszo- w takich samych odległościach
nych desek, radzimy nie przy- względem siebie.
bijać gwoździ po obu stronach
deski. Podczs wysychania, deska Odległości pomiędzy nimi nie ponajprawdopodobniej pęknie na winny przekraczać 1 m.
Sprawdź poziom pomiędzy pośrodku.
szczególnymi balami. Przygotuj
Dlatego przed wyschnieciem,
przekładki o tych samych wymiaradzimy przybijać tylko jednym
rach. Powinny być suche a ich
gwoździem.
grubość zawsze powinna być taka
Jedynym przykładem, kiedy na- sama (np. 1x1” lub 1x2”).
leży używać nie wysuszonego
materiału, jest budowanie kon- Możesz zrobić przekładki, wykostrukcji z bali. W takiej sytuacji, rzystując odpady powstałe podczas przecierania lub przetrzeć
”ciężkie ściany” są zaletą.
Poprzez mocne dociskanie, bale stare niepotrzebne deski.
dobrze dopasowują się względem siebie.
Przetarty materiał musi zostać
wysuszony.
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Ułóż pierwszą warstwę na balach, z zachowaniem ok. 2 cm
odległości pomiędzy deskami.
Nastepnie nad każdem balem
połóż przekładkę. Jest to bardzo
ważne, ponieważ zapobiega deformowaniu desek.
Im wyższą ułożysz sztaplę, tym
wiekszy będzie nacisk na deski
w dolnej partii. Zabezpiecz górę
sztapli plandeką lub innym materiałem, nie zakrywaj boków.
Na górze sztapli połóż coś ciężkiego, aby docisnąć górne warstwy desek.
Jeżeli suszony materiał, wykorzystany będzie wewnątrz,
powinien zostać wniesiony do
pomieszczenia i pozostać tam
przez kilka tygodni w celu ogrzania. Jeżeli nie ma takiej możliwości można skorzystać z suszarni
przemysłowej.

SUSZENIE METODĄ SAUNO
Proces kontrolowanego suszenia
drewna ma długą tradycję w Skandynawii. Metoda ta pozwala na uzyskanie materiału o wspaniałej
jakości, mocnej strukturze i wolnego
od skaz i pęknięć.
Nasze długoletnie doświadczenie
pokazało, że metoda Sauno oferuje bezpieczniejsze schnięcie oraz
zmniejsza ryzyko wystąpienia
pęknięć w porównaniu z innymi
metodami, które przetestowaliśmy.
Zauważyliśmy też, że wysuszony materiał charakteryzuje się unikalną
stabilnością swojej struktury.
Sauno łączy tradycję z nowoczesną
techniką. Bardzo łatwo jest zbudować komorę wykorzystując do tego
celu standardowe płyty polistyrenowe, masy uszczelniające i nasze specjalnie zaprojektowane plastikowe
wkręty.
Sauno może być używany zarówno
na zewnątrz jak i wewnątrz.
Najważniejszą zaletą metody Sauno
to wysoka stabilność oraz mocna
struktura wysuszonych desek, z których po ich sklejeniu można wykonać blaty stołów, skrzydła
drzwi, szerokie masywne deski, itd.
Każdy kto pracuje z drzewem doceni
suszarnię Sauno!

Pierwszy prototyp Sauno powstał 18 lat temu. Metoda Sauno jest
dwustopniowym procesem. Pierwszy krok to poddawanie suszonego materiału działaniu pary o temperaturze 70°-75°. Para powoduje, że otwiera się struktura drewna umożliwiając dużo szybsze
wydostawanie się wilgoci na zewnątrz. Krok drugi to suszenie w
temperaturze 40°- 50°. Podczas suszenia wilgoć powoli odparowuje zaczynając od centrum drewna. Dzięki takiemu dwustopniowemu procesowi zmniejsza się do minimum ryzyko pękania suszonego
materiału.
Oferujemy dwa typy agregatów:
- Agregat Sauno VT3 2000W
- Agregat Sauno VT5 4000W

metoda Sauno

na powietrzu
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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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KARTA GWARANCYJNA
Imię nabywcy/Nazwa Firmy:
..........................................................................................................................................................
Nazwisko nabywcy:
..........................................................................................................................................................
Ulica:
..........................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ................................. Miejscowość: ........................................................................
Nazwa urządzenia: ..........................................................................................................................
Nr seryjny: ................................................
Data zakupu: .............................................

(pieczęć i podpis sprzedawcy)

KARTA NAPRAW
Rodzaj naprawy

Data przyjęcia
do naprawy

Data dokonania
naprawy

Pieczęć i podpis
serwisu
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LA BOCA - Autoryzowany Przedstawiciel Logosol
Dobroszów Oleśnicki 22 B
55-095 Mirków k. Wrocławia
Tel. kom. 515 133 925
515 133 920
e-mail biuro@logosol-polska.pl
www.logosol.pl
Logosol AB
Fiskaregatan 2 SE-871 33 Härnösand Szwecja

