INSTRUNCJA OBSŁUGI

Dwutarczowa obrzynarka
desek LOGOSOL C210
Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Uwaga! Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować
poważne obrażenia.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE
I ZAKUP MASZYNY LOGOSOL
Właśnie dołączyłeś do grona użytkowników maszyn Logosol.
Od 1989 roku sprzedaliśmy już na całym świecie prawie 30.000
naszych traków. Daje to nam pozycje wiodącego producenta
przenośnych tartaków na świecie.
Naszym celem, jest projektowanie urządzeń wykorzystujących
proste i zarazem inteligentne rozwiazania.
Oferujemy naszym klientom szeroki zakres urządzeń,
umożliwiających jednej osobie kontrolowanie całego procesu
obróbki drewna od ścięcia do produktu końcowego.
Aby uzyskać więcej informacji o produktach i akcesoriach
Logosol zamów nasz katalog.
Najważniejszą rzeczą dla nas, jest zadowolenie klienta.
Dlatego jeżeli będziesz miał jakieś pytania prosimy skontaktować
się z nami.
Na zakończenie, chciałbym życzyć zadowolenia z pracy
na naszym traku oraz samych sukcesów w realizowaniu
przyszłych projektów.

Bengt-Olov Byström
Założyciel Logosol AB

Logosol jest zaangażowany w ciągły rozwój swoich produktów.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcjach naszych produktów..
Tekst: Mattias Byström
14 wrzesień 2012
Copyright 2012, LOGOSOL, Härnösand, Szwecja
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UWAGA! PROSIMY SPRAWDZIĆ MASZYNĘ W DNIU DOSTAWY.
WSZELKIE USZKODZENIA POWSTAŁE POCZAS TRANSPORTU
NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO FIRMY TRANSPORTOWEJ.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OZNACZENIA SYMBOLI
Dla własnego i innych osób bezpieczeństwa
przed rozpoczęciem pracy dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi traka.
Nieprzeczytanie lub niezrozumienie instukcji
może doprowadzić do wypadku lub śmierci.
Zawsze używaj rękawic ochronnych
kiedy pracujesz z brzeszczotami
lub innymi ostrymi narzędziami.
Niebezpieczeństwo przecięcia skóry.
Podczas pracy zawsze używaj słuchawek
i okularów ochronnych. Nawet krótkie
narażenie słuchu na dźwięki o wysokich
częstotliwościach może doprowadzić do
jego uszkodzenia.

•
•
•

Sprawdzić, czy tarcze tnące obracają się swobodnie
i czy żadne narzędzia ani inne elementy nie zostały
pozostawione w urządzeniu.
Sprawdzić, czy wszystkie osłony są dobrze założone.
Sprawdzić, czy tarcze tnące są prawidłowo zamontowane i dobrze dokręcone.

Należy sprawdzić czy wszystkie śruby są dokręcone,
mogą się poluzować podczas transportu.
“Wyłączanie zasilania” oznacza, że przewód zasilający
jest odłączony od maszyny i jest umieszczony w taki
sposób, że nieuprawnione osoby nie mogą ponownie
podłączyć go do maszyny.

Ostre elementy! Nie wkładaj palców
pod pokrywy ochronne i w kanały
wylotowe trocin. Zachowaj szczególną
ostrożność. Duże ryzyko wypadku.

Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż tarcze się zatrzymają:
•
przed ściągnięciem osłon zewnętrznych.
•
przed czyszczeniem maszyny.
•
przed wymianą tarcz lub innych podzespołów.
•
przed przemieszczaniem maszyny.
•
jeżeli maszyna będzie stała bez nadzoru.

Ostrzeżenie! Ten symbol oznacza, że
trzeba zachować szczególną ostrożność.
Informuje o wysokim ryzyku.

Jeżeli masz zamontowany w maszynie króciec do
odciągu trocin, należy na niego zamontować przewód odciągowy i zabezpieczyć go za pomocą opasek
zaciskowych.

Symbol ostrzegawczy. Należy zwrócić
szczególną uwagę, gdy pojawia się w tekście
niniejszej instrukcji.

Urządzenie jest wyposażone w stół podający i
odbierający o długości około 1 m każdy.

Maszyna może spowodować poważne obrażenia
ciała jeżeli będzie źle używana. Podczas pracy
bądź skoncentrowany i ostrożnie korzystaj z
urządzenia.
Nigdy nie stój na drodze deski. Dotyczy to zarówno strony wejściowej i wyjściowej maszyny. Obrabiana deska
lub jej kawałki mogą być wyrzucone z maszyny z dużą
siłą i mogą doprowadzić do uszkodzeń ciała. Zawsze stój
z boku stołu podawczego i odbiorczego.
Jednorazowo można obrabiać tylko jeden kawałek
materiału.
Nie obrabiaj przedmiotów, które są zbyt cienkie lub mają
nierówną grubość, ponieważ wałki prowadzące mogą
stracić przyczepność.
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Zanim podłączysz maszynę do źródła zasilania:

Nigdy nie pracuj gdy nie ma dobrego oświetlenia.
Utrzymuj teren wokół maszyny w należytym porządku.
Nigdy nie wkładaj rąk ani narzędzi do maszyny zanim
całkowicie się nie zatrzyma.
Nigdy nie pozostawiaj narzędzi na stołach maszyny ani
na jaj obudowie.
Nie chodź po maszynie.
Nie deptaj przewodu zasilającego. Przewód powinien
być zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w taki
sposób, aby dostęp do wyłącznika bezpieczeństwa nie
był zablokowany.

LOGOSOL C210

Zabrania się wykonywania samodzielnych modyfikacji w
konstrukcji maszyny.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
Stosuj się do wskazówek przed każdorazowym
rozpoczęciem pracy. Ryzyko uszkodzenia ciała.

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych
Logosol, które są przeznaczone do tego celu. Wykonywanie okresowych czynności konserwujących gwarantuje utrzymanie maszyny w dobrym stanie. Wszystkie
osłony i pokrywy muszą być poprawnie zamontowane
przed włączeniem maszyny.

C

Uszkodzone lub nieczytelne znaki ostrzegawcze na obudowie maszyny należy wymienić na nowe.
Wymagania operatora: urządzenie może być
obsługiwane tylko przez osoby, które przeczytały i
zrozumiały instrukcję obsługi, mają więcej niż 18 lat, nie
są upośledzone psychicznie i mają dobry wzrok.
Zabrania się korzystania z maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków i silnych leków.
Nie noś luźnych ubrań. Istnieje ryzyko wciągnięcia w
maszynę. Jeżeli masz długie włosy, zepnij je.
Obracające się tarcze mogą spowodować uszkodzenia
ciała.
Ryzyko, że obrabiany przedmiot lub części
przedmiotu obrabianego zostaną wyrzucane z
urządzenia. Stań obok elementu, nigdy z przodu
lub z tyłu przedmiotu.

Upewnij się, że w pobliżu maszyny nie znajdują się
nieuprawnione osoby.
Upewnij się, że na stołach i wewnątrz maszyny nie
znajdują się żadne narzędzia i inne zbędne rzeczy.
Upewnij się, że ubranie ochronne nie jest luźne
i nie zostanie wciągnięte do maszyny.

BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI
Ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała.
Nikt inny oprócz operatora nie może znajdować
się bliżej niż w odległości 2 metrów od strony
pulpitu maszyny. Teren bezpieczny dla innych
postronnych osób wynosi 5 m od maszyny.
Przedłużenie stołów urządzenia zwiększy
bezpieczeństwo pracy operatora.
Dłuższe stoły zapobiegają przed wejściem operatora do
strefy ryzyka.

Minimalna długość obrabianego elementu: 0.8 m.
Minimalna grubość materiału: 12 mm.
Maksymalna grubość: 35 mm.
Upewnij się, że zrozumiałeś treść instrukcji i
rozumiesz wszystkie funkcje maszyny przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Przedłużenie stołów
zwiększy bezpieczeństwo
pracy operatora.

Strefa
niebezpieczna

OBRZYNARKA

Strefa niebezpieczna

Strefa pracy operatora
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CZĘŚCI SKŁADOWE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5220-000-1000
5220-001-0001
5220-001-0181
5220-001-0007
5220-001-0010
5220-001-0013
5220-001-0016
5220-001-0019
5220-001-0022
5220-001-0028
5220-001-0031
5220-001-0037
5220-001-0040
5220-001-0046
5220-001-0049
5220-001-0052
5220-001-0059
5220-001-0061
5220-001-0068
5220-001-0075

20
21
22
23
24

5220-001-0151
5220-001-0005
5220-001-0154
5220-001-0158
5220-001-0160

25

5220-001-0163

26

5220-001-0166

27
28
29

5220-001-0169
5220-001-0172
5220-001-0175

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

5220-001-0178
5220-001-0201
5220-001-0204
5220-001-0207
5220-001-0210
5220-001-0213
5220-001-0216
5220-001-0219
5220-001-0222
5220-001-0225
5220-001-0228
5220-001-0251
5220-001-0254
5220-001-0257
5220-001-0263
5220-001-0266
5220-001-0269

Obrzynarka, 400V
Szyna
Rolki dociskowe
Uchwyt transportowy
Płyta ochronna, prawa
Płyta ochronna, lewa
Pokrywa przednia
Klin rozdzielający, długi
Pokrywa tylna
Wspornik prowadnicy
Pokrywa górna
Obudowa
Płyta ochronna, boczna
Stół podawczy
Stół odbiorczy
Prowadnik
Blokada
Ramię do regulacji
Podkładka plastikowa
Przewód
(krańcówka silnika)
Osłona przed trocinami
Kosz trocin
Nakrętka M35x1.5
Tarcza tnąca
Cylindryczny pin
(do montażu tarczy)
Zespół montażu tarczy
wewnętrzny
Zespół montażu tarczy
zewnętrzny
Wspornik silnika
Klin rozdzielający, krótki
Zespół regulacji tarczy
górnej
Silnik, 2.2kW
Siłownik
Gniazdo siłownika M6 Ø10
Wspornik siłownika
Osłona zespołu docisku, tył
Wspornik rolki dociskowej
Rolka dociskowa, tylna
Oś rolki
Pierścień zabezpieczający
Osłona zespołu docisku,przód
Rolka dociskowa, przednia
Rolka prowadząca, tylna
Wspornik z przekładnią
Napęd łańcucha z=12
Silnik posuwu
Klin 36x5x5
Klin 14x5x5

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

5220-001-0272
4900-001-0015
5220-001-0278
5220-001-0281
5220-001-0284
5220-001-0066
5220-001-0064
5220-001-0004
8220-001-0034
5220-001-0043
7202-001-0068

Wspornik rolki posuwu
Napinacz łańcucha
Rolka posuwu, przednia
Łańcuch 1/2” z=86
Zabezpieczenie 1/2”
Pulpit NO, 230V
Pulpit, 400V
Dolna płyta kosza
Króciec odciągu trocin TF410
Podstawa maszyny
Krańcówka

Patrz na rysunki na stronach 7-9.
PUNKTY SMAROWANIA
• Łożyska rolek posuwu
• Łańcuch
• Łożyska rolek dociskowych

LOGOSOL C210
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OPIS MASZYNY
Logosol C210 wyposażona jest w dwie tarcze do
rozcinania materiału o grubościach od 12 do 35 mm.
Maszyna może obrobić tylko jeden element jednorazowo.
Główną konstrukcją maszyny jest stalowy stelaż. Każda
tarcza tnąca ma swój własny silnik, posuw materiału ma
również swój włąsny silnik. Górną tarczę tnącą można
regulować na boki. Rolki dociskowe są umieszczone
nad rolkami posuwu zapewniając tym samym najlepszy
docisk obrabianego materiału.
Za stałą dolną tarczą tnącą zamontowny jest prowadnik
rozcinanego materiału.
Na panelu sterującym znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa, który służy do natychmiastowego wyłączenia
maszyny. Przed pierwszym uruchomieniem należy
sprawdzić czy wyłącznik jest wciśnięty. Jeżeli wyłącznik
jest wciśnięty należy go pociągnąć zdecydowanym
ruchem.
Podczas obrabiania długich elementów należy
uzupełnić maszynę o przedłużenie stołu podawczego
i odbiorczego. Ma to na celu zapewnienie lepszego
podparcia materiału oraz lepszego prowadzenia przez
rolki posuwu wewnątrz maszyny.

WYMAGANE NARZĘDZIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Klucz imbusowy 4 mm
Klucz imbusowy 5 mm
Klucz imbusowy 13 mm 2 szt
Klucz imbusowy 10 mm 2 szt
Klucz hakowy do tarczy tnącej (5220-001-0099)
Drewniany blok do blokowania tarczy tnącej
Prosta prowadnica o długości 1m
Sznur lub długa prosta deska
Marker

THE MACHINE'S MARKINGS
2

3
1

1. Tabliczka znamionowa
2. Wyłącznik awaryjny
3. Włącznik

LOGOSOL C210

3

PRZEMIESZCZANIE MASZYNY
Maszyny nie należy podnosić ręcznie.

4

5

obudowie.

1. Urządzenie ma specjalny uchwyt transportowy w
górnej części obudowy. Maszyna może być podnoszona za pomocą tego uchytu. Przed przystąpieniem
do podnoszenia upewnij się, że śruby są całkowicie
dokręcone.
2. Urządzenie można również przemieścić w inne
miejsce za pomocą wózka paletowego.
Przed wsunięciem wózka pod maszynę umieść
warstwę ochronną na wózku (np. kawałek drewna,
gumy, tektury) aby zapobiec uszkodzeniu farby na

TRANSPORT MASZYNY
Jeżeli urządzenie będzie przewożone w inne miejsce
należy dobrze je zabezpieczyć za pomocą pasów
transportowych. Zalecamy zastosowanie co najmniej
dwóch pasów. Upewnij się, że nie dojdzie do uszkodzenia panelu sterowania podczas transportu.
Jeżeli maszyna wyposażona jest w dodatkowe
przedłużenia stołów należy je zdemontować i również
dobrze zabezpieczyć na czas transportu.
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USTAWIANIE MASZYNY
Przed przystąpieniem do pracy należy zamontować
płyty ochronne, prowanik i stół (4, 5, 14, 15).
Aby zabezpieczyć panel sterujący przed uszkodzeniami wynikłymi podczas transportu, osłona jest
przykręcona tak, że panel znajduje się wewnątrz
maszyny. Należy zmienić ją tak, aby panel był na
zewnątrz.
Większość elementów maszyny jest zabezpieczona
przed korozją, a zatem może pracować w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jednakże wymagane są
dodatkowe czynności konserwacyjne, które dodatkowo będą zapezpieczne części przed korozją.
Sprawdź w rozdziale “Konserwacja”
Ryzko przewrócenia maszyny.
Maszyna musi stać na równym podłożu.
Używając maszyny stacjonarnie, można ją
połączyć z podłożem za pomocą kotw.
Zapewnij sobie wystarczającą ilość miejsca
wokół maszyny abyś mógł swobodnie wkładać
elementy do maszyny i je z niej odbierać.
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Ryzyko porażenia prądem.
Zabezpiecz przewód zasilający przed
uszkodzeniem.
Upewnij się, że w miejscu gdzie stoi maszyna
jest bardzo dobre oświetlenie. Nie należy
pracować w miejscach ze słabym oświetleniem.
Można zamontować dodatkowe źródło światła
bezpośrednio nad maszyną. Światło nie powinno oślepiać osób obsługujących maszynę

LOGOSOL C210

PANEL STERUJĄCY
Ryzyko porażenia prądem. Tylko osoby z
uprawnieniami mogą dokonywać przedlądów
i napraw układu elektrycznego.
Silniki maszyny można uruchomić tylko w określonej
kolejności:
1. Silnik ze stałą tarczą
2. Silnik z regulowaną tarczą
3. Posuw
•
•
•

Czarny przełącznik uruchamia dwie piły tarczowe,
najpierw w prawo a następnie w lewo.
Zielony przycisk: uruchamia maszynę.
Czerony przycisk: wyłącza maszynę.
Okrągły czerwony przycisk służy do zatrzymania awaryjnego. Aby ponownie uruchomić
maszynę należy go pociągnąć aż do usłyszenia
charakterystycznego kliknięcia.
Przyciski muszą być łatwo dostępne. Zabrania
się ich zasłaniania.
Przed uruchomieniem maszyny należy
bezwzględnie zaznajomić się z zasadami
bezpieczeństwa.
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STÓŁ PODAWCZY I ODBIORCZY
Logosol może dostarczyć dodatkowe stoły podawcze
i odbiorcze o długości 1,1 m. Stoły można ze sobą
łączyć aby uzyskać wymaganą długość.
(1 x stół, nr kat 5220-001-0090,
1 x noga do stołu, nr kat 5220-001-0092)

Przedłużenie stołu podawczego i odbiorczego
zwiększy bezpieczeństwo pracy oberatora.

Stół posiada ogranicznik boczny z przodu maszyny,
który ułatwia prowadzenie i zapobiega zablokowaniu
obrabianego przedmiotu po prawej stronie.
Można również samodzielnie wykonać przedłużenia
stołów, na przykład z drewna. Należy zwrócić uwagę
aby przedłużenie było na tym samym poziomie co
górna powierzchnia stołu maszyny.

USUWANIE TROCIN
Maszynę można użytkować bez systemu odciągu
trocin. Należy zdemontować dolną płytę kosza (54)
aby umożliwić swobodne wydostanie się trocin na
zewnątrz maszyny.
Należy regularnie usuwać nagromadzone trociny
spod maszyny, np. za pomocą szerokiej łopaty.
Zbyt duże nagromadzenie się trocin pod maszyną
zwiększa ryzyko pożaru!
Zalecamy podłączenie maszyny do sytemu odciągu
trocin, gdy maszyna będzie znajdowała się w
zamkniętym pomieszczeniu.
Kiedy maszyna będzie podłączona do systemu
odciągu należy zamontować dolną płytę kosza (54) i
podłączyć przewód o średnicy 100 mm do króćca (55).
Minimalna moc systemu odciągu trocin wynosi
800 m3/godz.
Zła wentylacja oraz zbyt duża ilość trocin pod
maszyną zwiększają ryzyko pożaru.
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•

Podłącz przewód odciągający trociny do króćca i
zabezpiecz go opaską zaciskową. Użyj przewodu
z oferty Logosol (długość 3m, nr katalogowy
7000-000-1013), który ma gładkie ścianki
wewnątrzne ułatwiające przepływ trocin.

•

Przewody wyposażone w zewnętrzy oplot
stalowy muszą być uziemione. (przewody Logosol
nie posiadają zewnętrzego oplotu).

•

Jeśli trociny będą transportowane na większą
odległość: ustaw wentylator najbliżej maszyny
aby elastyczny przewód do odcigu był krótki jak
to tylko możliwe. Następnie trociny powinny być
odprowadzane z wentylatora w stalowych rurach,
które mają mniejsze opory przepływu powietrza.
Skontaktuj się z Logosol i zapytaj o rury stalowe.
Ustaw wentylator tak blisko maszyny abyś mógł
go szybko włączyć i wyłączyć.

WSKAZÓWKA: Logosol ma w ofercie przełącznik
“master-slave”, który automatycznie włącza i wyłącza
wentylator w momencie uruchomienia lub zatrzymania obrzynarki!

LOGOSOL C210

USTAWIANIE
KLIN ROZDZIELCZY DŁUGI
Klin rozdzielający znajduje się za nieruchomą tarczą
i spełnia również funkcję prowadnika. Jego długość
wynosi 910 mm.
Drugi klin rozdzielczy zamontowany jest pomiędzy
tarczami i jest ustawiony fabrycznie.

KIERUNEK POSUWU
Zwróć uwagę aby rolki posuwu obracały się w dobrym kierunku. W razie złego kierunku dokonaj zmian
w przewodzie zasilającym lub gnieździe maszyny.

Klin rozdzielczy ma 4 mm grubości. Szczelina
między nim a tarczą tnącą wynosi 4-4,2 mm.
KLIN ROZDZIELCZY KRÓTKI
Klin rozdzielczy krótki zamontowany jest na
wsporniku i znajduje się za ruchomą tarczą. Szczelina
pomiędzy klinem a zębami tarczy powinna wynosić
5-10 mm.
Krótki klin jest również ustawiony fabrycznie. Można
dokonać małych regulacji klina przez ostrożne odginanie wspornika, do którego jest zamontowany.
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OBRZYNANIE
Podczas przecierania kłody na traku uzyskuje się deski
o różnych szerokościach. Aby skrócić czas przygotowywania materiału do dalszej obróbki na obrzynarce dobrze jest od razu posortować ścięte deski
względem szerokości. Można ułożyć je na dwóch lub
trzech stosach.

BLOKOWANIE SIĘ MATERIAŁU
Należy zachować ostrożność podczas operacji obrzynania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie
obrzynać materiału bardzo krzywego.
Należy unikać wyraźnie wypaczonych lub krzywych
elementów.

Przed przystąpieniem do obrzynania dokonaj krótkiego sprawdzenia poprawności działania obrzynarki.
Następnie ustaw żądaną szerokość cięcia i uruchom
maszynę. Ustawiając szerokość cięcia weź pod uwagę,
że deski będą wysychały i ich szerokość się zmniejszy.

Miękkie i mokre gatunki drewna są trudniejsze w
obrzynaniu.

Umieść materiał na stole podawczym i wprowadź do
maszyny. Zwróć uwagę aby materiał został wprowadzony prosto.

Jeżeli dojdzie do zatrzymania się posuwu bez widocznej przyczyny, spróbuj docisnąć materiał od strony
podawania. Możesz do tego celu użyć kolejnej deski,
którą będziesz obrzynał
Jeżeli obrabiany materiał widocznie zablokował się po
prawej stronie maszyny należy: Zatrzymać maszynę.
Odłączyć przewód zasilający.
Zwolnij docisk rolek górnych poprzez zdemontowanie
osłony (39), do której jest zamontowana rolka.
Wyciągnij materiał z maszyny.
Jeśli doszło do zablokowania ponieważ materiał
okazał się za wysoki: Zdemontuj prawą płytę
ochronną (4), zdemontuj osłonę z rolką dociskową
(39), wyciągnij materiał z maszyny.
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LOGOSOL C210

SYSTEM ELEKTRYCZNY
Ryzyko porażenia prądem. Tylko osoby z
uprawnieniami mogą dokonywać przedlądów
i napraw układu elektrycznego.
Upewnij się, że przewody zasilające i bezpieczniki są w dobrym stanie.
Podłącz urządzenie do zasilania i sprawdź kierunek
obracania się rolek posuwu. Sprawdź kierunki na
etykiecie umieszczonej na przodzie maszyny. Dwie
tarcze tnące powinny obracać się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, patrząc od strony pulpitu.
Nie trzeba rozkręcać gniazda zasilającego aby
zmienić przewody fazowe.
Gniazdo wyposażone jest w przełącznik faz.
Aby zmienić fazy należy użyć dużego płaskiego
śrubokręta i przekręcić przełącznik w prawo lub w
lewo.

Rysunek pokazuje kierunek, w którym muszą obracać
się tarcze tnące. Biała strzałka wskazuje kierunek, w
którym musi przesuwać się obrabiany materiał.

Maszyna posiada zabezpieczenie, które
uniemożliwia samoczynne włączenie się po
zaniku napięcia.
Maszyna posiada krańcówkę bezpieczeństwa
zamontowaną pod górną pokrywa. Krańcówka
połączona jest z zabezpieczeniem termicznym
dwóch silników.
SPRAWDŹ:
Sprawdź, czy po wciśnięciu wyłącznika awaryjnego maszyna całkowicie się zatrzyma.

Zdjęcie przedstawia gniazdo z przełącznikiem faz
3x400V. Fazy L2 i L3 można zamienić miejscami.
Należy wsunąć duży płaski śrubokręt w szczelinę
pomiędzy pinami i przekręcić w prawo lub lewo.
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Wysokie napięcie. Złe podłączenie zasilania
może być przyczyna porażenia.
Tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
mogą ingerować w układ elektryczny maszyny.

Schemat instalacji, 3x400V
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FEEDER MOTOR
SAW MOTOR 2

F. M.

FEEDER MOTOR

SAW MOTOR 1

SAW MOTOR 1

SAW MOTOR 2

F. M.

START
FEEDER
MOTOR

STOP
FEEDER MOTOR

EMERGENCY STOP

STOP
FEEDER MOTOR
START
FEEDER
MOTOR

EMERGENCY STOP

Zawsze należy uewnić się, że maszyna jest
odłączona od źródła zasilania.

Schemat instalacji, 3x220V

LOGOSOL C210

KONSERWACJA
Ryzyko wystąpienia obrażeń przy nie zachowaniu ostrożności.
Urządzenie jest łatwe w utrzymaniu. Niezbędne
czynności opisano poniżej.
Przed przystąpieniem do czynności obsugowych należy odłczyć zasilanie od maszyny.
Do czyszczenia maszyny zalecamy użyć sprężonego
powietrza.
W razie potrzeby, wszystkie malowane powierzchnie powinny być oczyszczone i pokryte silikonem w
spreju, który chroni je i ułatwia czyszczenie.
PUNKTY SMAROWANIA
• Gniazda z łożyskami rolek posuwu
• Łańcuch
• Kliny rozdzielcze
• Ruchome elementy górnych rolek dociskowych.
PO SKOŃCZONEJ PRACY:
Usuń żywicę i trociny z rolek dociskowych i stołów.
Użyj Silbergleit w płynie aby rozpuścić żywicę.
Sprawdź przewód zasilający oraz połączenia elektryczne. Sprawdź czy nie mają śladów uszkodzeń.
Należy regularnie stosować na stołach płyn
zmniejszający opory tarcia lub olej adhezyjny Logosol.

Należy dokładnie oczyścić przestrzeń pod tarczami
wewnątrz maszyny jeżeli nie będzie ona używana
przez dłuższy czas lub co każde 100 godzin pracy.
Po wyczyszczeniu spryskaj smarem silikonowym w
spreju.
Wyczyść rolki posuwu i nasmaruj łańcuch posuwu
olejem Superflow.
Regularnie usuwaj resztki żywicy z tarcz tnących.
Po usunięciu żywicy nasmaruj tarcze olejem
Superflow.
Regularnie oczyszczaj obudowy wentylatora
każdego silnika.
Upewnij się, że krańcówka pod górną osłoną nie
jest uszkodzona i wydaje podczas zamykania
osłony charakterystyczne kliknięcie.
Sprawdzić działanie rolek dociskowych. Regularnie oczyszczaj ruchome części mechanizmu a
rolki nasmaruj olejem Superflow.r

Środki konserwujące oferowane przez Logosol:
Superflow, sprej		
Silicon, sprej		
Olej uniwersalny, sprej
Płyn zmniejszający tarcie
Silbergleit, w płynie

nr kat.: 9999-000-5115
nr kat.: 9999-000-5110
nr kat.: 9999-000-5105
nr kat.: 7500-001-5050
nr kat.: 7500-001-5069

ZESPÓŁ POSUWU
Aby posuw działał poprawnie, rolki posuwu muszą
być regularnie oczyszczane z trocin i żywicy.
Rolki posuwu napędzane są oddzielnym silnikiem i
wykorzystują przekładnię łańcuchową.
Napięcie łańcucha psuwu można regulować napinaczem (48).

Aby zwiększyć prędkość posuwu można zmienić
przekładnię przy silniku. Prosimy skonsultować się
z Logosol. Używaj tylko części zamiennych dostarczanych przez Logosol.
Aby utrzymać odpowiedni posuw, rolki posuwu mogą
wymagać wymiany po długotrwałym stosowaniu.

Zbyt mocne naprężenie może doprowadzić do
uszkodzenia elementów posuwu, np. napinacza, łożysk wałków, przekładni przy silniku.
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WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Należy zwrócić uwagę na to w jakim środowisku
pracuje maszyna.
W niezabezpieczonej maszynie może dojść do
gromadzenia się wody w instalacji elektrycznej urządzenia, co w konsekwencji może
doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia
maszyny.
Silniki mogą zostać uszkodzone, jeśli urządzenie jest
używane w temperaturach poniżej zera stopni C, lub
jeśli jest przechowywane lub użytkowane w miejscach o bardzo dużej wilgotności w powietrzu.Woda
może się skroplić i zebrać wewnątrz silników (dotyczy
silników zamkniętych). Niektóre silnik wyposażone
są w korki spustowe umożliwiające sprawdzenie czy
wnętrze silnika jest suche.
Kiedy są znaczne wahania temperatury, woda może
również zbierać się w panelu sterowania. Gdy maszyna stoi w otoczeniu, w którym istnieje ryzyko kondensacji, przed jej włączeniem należy sprawdzić czy woda
nie zbiera się w panelu sterowania.
Jeżeli maszyna nie będzie użytkowana przez dłuższy
czas:
•
Wyczyść całą maszynę i odłącz zasilanie.
•
Naprawić wszelkie uszkodzenia powłoki lakierniczej; przemyć odrdzewiaczem, usunąć rdzę i
wypełnić ubytki powłoki lakierniczej.
•
Zabezpieczyć stoły olejem uniwersalnym lub
Silbergleit. Zabezpieczyć olejem uniwersalnym
rolki posuwu i tarcze tnące olejem uniwersalnym.Urządzenie powinno być przechowywane
w suchym, pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. Jeżeli nie jest to możliwe, należy ustawić
urządzenie na palecie i zabezpieczyć pokrowcem.
Trwałość powłoki lakierniczej może znacznie się
zmniejszyć, jeśli urządzenie znajduje się w niekorzystnym środowisku, np. w pobliżu morza, w
pobliżu zakładów chemicznych. Należy regularnie i bardzo dokładnie czyścić i konserwować
maszynę.
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LOGOSOL C210

WYMIANA TARCZ TNĄCYCH
Ryzyko uszkodzenia ciała.
Używaj tylko tarcz dostarczanych przez Logosol.
Nr katalogowy tarczy: 5220-001-0058.
Podczas wymiany tarcz zachowaj szczególną
ostrożność.
Nie zachowując ostrożności zwiększa się ryzyko
wystąpienia wypadku.
Przed przystąpieniem do wymiany tarcz odłącz
przewód zasilający od maszyny.
Zawsze zakładaj rękawice ochronne.

Po wymianie tarczy
Sprawdź, czy zęby tarczy skierowane są w dobrą
stronę. Zęby na obu tarczach muszą być skierowane w tym samym kierunku, w kierunku
przeciwnym do kierunku posuwu.
Sprawdź na rysunku znajdującym się na
tabliczce znamionowej.
Sprawdź ręką czy tarcze swobodnie się kręcą.
Upewnij sie, że nie pozostawiłeś kluczy albo innych rzeczy wewnątrz maszyny.

Zdemontuj pokrywę górną, która jest w górnej części
stojaka maszyny. Zawsze w pierwszej kolejności
należy zdemontować górną tarczę a następnie dolną.
Demontaż tarczy: za pomocą klucza imbusowego
4 mm odkręć śrubę blokującą na wrzecionie.
Za pomocą małego kawałka drewna zablokuj tarczę,
aby się nie obracała.
Odkręcić nakrętkę wrzeciona kluczem. Obie nakrętki
wrzeciona mają prawy gwint. Zdemontuj tarczę z
wrzeciona.
Zamontuj nową tarczę na wrzeciono. Sprawdź, czy
tarcza jest prawidłowo ustawiona, a pin ustalający jest
w okrągłym otworze tarczy.
Załóż nakrętkę wrzeciona i dokręć w kierunku tarczy
ręką. Zablokować tarczę za pomocą kawałka drewna i
dokręcić kluczem.
Dokręć śrubę blokującą kluczem imbusowym.
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DANE TECHNICZNE
LOGOSOL C210

WYMIARY MATERIAŁU
Max szerokość obrabianego materiału

nieograniczona

Max szerokość wyciętej deski

215mm

Max wysokość obrabianego materiału

35 mm

TARCZE TNĄCE
Średnica zewnętrzna

300 mm

Obroty tarczy

2800 obr/min. Czas od wyłączenia maszyny do pełnego czasu zatrzymania tarczy
wynosi około 8 sek. Można stosować tylko tarcze dostarczane przez Logosol.

ODCIĄGANIE TROCIN
Średnica króćca do

100 mm

Zalecana wydajność systemu odciągowego

min. 800 m3/h

POSUW MATERIAŁU
Prędkość posuwu

ok. 10 m/min

Ilość rolek

2

WYMIARY
Długość

2140 mm

Szerokość

800 mm

Wysokość

754 mm

Wysokość podstawy

480 mm

Waga

ok. 150 kg

SYSTEM ELEKTRYCZNY
Zasilanie

CCA16 A, 400 V 50 Hz trzy fazy
(Alternatywnie 25A 230V 50 Hz trzy fazy, na rynek NO 5220-001-0066.)

Stopień zabezpieczenia

IP54

Moc silników

4.6 kW

POZIOM HAŁĄSU
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Poziom ciśnienia akustycznego

100.4 dB(A)

Poziom hałasu

107.6 dB(A)

AKCESORIA

Dodatkowa dolna podstawa, workowy pochłaniacz trocin, wentylator odciągu
trocin, króciec do odciągu trocin, elastyczne przewody do odciągu trocin, tarcze
tnące, itp.
Akcesoria można sprawdzić w bezpłatnym katalogu Logosol.

LOGOSOL C210

DEKLARACJA PRODUCENTA

LOGOSOL AB
FISKAREGATAN 2
S-871 31 HÄRNÖSAND, SZWECJA
TEL. +46 611 18285

Niniejszym oświadcza, że obrzynarka Logosol C210,
nr katalogowy 5220-000-1000, 5220-000-2000
została wyprodukowana zgodnie z:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,
Dyrektywa EMC 2004/108/EC oraz dyrektywą LVD 2006/95/WE
oraz zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi:
EN ISO 12100:2010,
EN 60204-1:2006,
EN 61000-6-1, -3

Powiadomiony organ:
SMP Svensk Maskinprovning AB 0404, Uppsala, Szwecja wydała:
Certyfikat badania: 0404/12/2353

Mattias Byström, Dyrektor ds. rozwoju produktu
jest odpowiedzialny za dokumentację techniczną.

Härnösand 05/10/2012
MALTE FRISK, PREZES
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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)
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NOTATKI
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NOTATKI
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LOGOSOL AB
Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand, Szwecja
Telefon +46 (0) 611-182 85 | Fax +46 (0) 611-182 89
info@logosol.se | www.logosol.se
LA BOCA - Autoryzowany Przedstawiciel Logosol
Dobroszów Oleśnicki 22 B, 55-095 Mirków k. Wrocławia
Polska
Telefon +48 515 133 925, +48 515 133 920
biuro@logosol-polska.pl | www.logosol.pl

