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WSTĘP 
 
Maszyny serii TW1-1245 wyposażone są w transport złożony z zsynchronizowanym podawaniem górnym, 
dolnym i transportem igłowym. Maksymalna wielkość wzniosu stopki naprzemiennej wynosząca 7mm 
zapewnia wysoką jakość szycia różnych rodzajów materiałów. Ponadto, maszyny te posiadają duży, 
poziomy, automatycznie oliwiony chwytacz obrotowy, 4-ogniwową dźwignię podciągacza nici oraz pas 
synchronizacyjny, które gwarantują wysokie obroty maszyny przy niskim hałasie jej pracy. 
Maszyny serii TW1-1245 są szeroko wykorzystywane przy produkcji walizek, toreb, namiotów, zasłon, 
elementów skórzanych, mat itp. 



                                                               www.overlock.com.pl                                                           

3 
 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Model TW1-1245 TW1-1245V TW1-1245HL14 TW1-1245HL30 

Maksymalna prędkość szycia 2000 ścieg./min. 1800 ścieg./min. 1500 ścieg./min. 

Maksymalna długość ściegu 8mm 

Skok igielnicy 36mm 

Igła DP x 35 Nm 110 ~ 150 

Oliwienie ręcznie (częściowe) 

Wznios stopki dociskowej ręcznie / za pomocą podnośnika kolanowego 
ręcznie / za 

pomocą cewki 
cylindrycznej 

Moc silnika 370W 550W 

 
 

REGULACJA TRANSPORTU / ŚCIEG WSTECZNY 
 

Do regulacji długości ściegu służy nakrętka . 
W celu przełączenia szycia ściegiem wstecznym 
należy ustawić nakrętkę  możliwie jak najbliżej 
znacznika R. 
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REGULACJA SKOKU GÓRNEGO TRANSPORTU 
 
 

W celu dokonania regulacji skoku górnego 
transportu należy: 
 otworzyć tylną pokrywę  
 poluzować śrubę  i odpowiednio przesunąć ją 

w górę lub w dół. 

 
 
 
 

NAWIJANIE NICI BĘBENKA 
 
 
W celu nawinięcia nici bębenka należy: 
 nałożyć bębenek na wałek  bębenka 
 wyciągnąć nić i obwinąć ją kilkakrotnie wokół 

bębenka zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara   

 docisnąć wałek  nawijarki oraz docisk  
 przy pomocy śruby  dokonać regulacji 

naprężenia nici bębenka  
 gdy bębenek zostanie nawinięty, nawijarka 

automatycznie zatrzyma się. 
 
Uwaga: 
Jeśli nić nie jest prawidłowo nawinięta na bębenek 
należy poluzować śrubę , odpowiednio przesunąć 
prowadnik nici  i po dokonaniu regulacji, 
ponownie dokręcić śrubę .   
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 



                                                               www.overlock.com.pl                                                           

5 
 

 

REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI BĘBENKA 
 

W celu dokonania regulacji naprężenia nici bębenka 
należy: 
 wyciągnąć nić bębenka w sposób wskazany na 

ilustracji obok (gdy nić jest wyciągana, bębenek 
powinien obracać się zgodnie z kierunkiem 
wskazanym strzałką) 

 odpowiednio przekręcając śrubę  dokonać 
regulacji naprężenia nici bębenka. 

 
 
 

NAWLEKANIE I REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI IGŁOWEJ 
 

Nić igłową należy nawlec zgodnie z ilustracją obok 
pamiętając, aby przełożyć ją przez oczko w igle z 
lewej strony (patrz strzałka na ilustracji obok). 
 
Do regulacji naprężenia nici igłowej służy śruba . 

 
 
 

KONSERWACJA 
 

Czyszczenie bębenka raz w tygodniu 

Normalne oliwienie dwa razy w tygodniu 

Oliwienie przednich części dwa razy w tygodniu 

Sprawdzenie oliwienia chwytacza raz w tygodniu 

Czyszczenie chwytacza obrotowego raz w tygodniu 

Oliwienie mimośrodu napędowego górnego transportu raz w roku 
 

Powyższe zalecania odnoszą się do normalnego użytkowania maszyny. Jeśli maszyna eksploatowana jest 
intensywniej, czynności konserwacyjne należy przyspieszyć. 
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Chwytacz obrotowy należy codziennie przeczyścić 
szczoteczką (im intensywniejsze użytkowanie 
maszyny, tym konieczne częstsze czyszczenie). 
Ponadto, raz w tygodniu należy chwytacz dokładnie 
wyczyścić. W tym celu należy: 
 rozsunąć płytkę przesuwną 
 ustawić igielnicę w najwyższym położeniu 
 zdjąć nasadkę bębenka i bębenek 
 zwolnić docisk bębenka  
 przekręcić kółko wahadłowe (balans) tak, aby 

punkt  minął rowek na 5mm 
 wyjąć kasetkę bębenka 
 przetrzeć ścieżkę chwytacza obrotowego 

parafiną 
 założyć kasetkę bębenka – róg  oraz rowek 

płytki ściegowej muszą wówczas ściśle dotykać 
się (patrz strzałka na ilustracji obok) 

 docisnąć docisk bębenka  
 założyć bębenek 
 zamknąć płytkę przesuwną. 

 

 
 
 

OLIWIENIE 
 
Maszynę należy oliwić w miejscach wskazanych na ilustracji poniżej strzałkami dwa razy w tygodniu. 
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OLIWIENIE CHWYTACZA 
 

W celu naoliwienia chwytacza należy: 
 wyciągnąć dźwignię kolanową 
 odchylić głowicę maszynową 
 wlać olej do zbiornika  przez otwór wlewu 

oleju  do momentu, gdy ilość oleju w zbiorniku 
osiągnie poziom górnej linii znacznika 

 ustawić głowicę maszynową w normalnym 
położeniu. 

 
 

OLIWIENIE GŁOWICY MASZYNOWEJ 
 

W celu naoliwienia głowicy maszynowej należy: 
 zdjąć płytę czołową 
 oliwić miejsca wskazane na ilustracji obok 

strzałkami dwa razy w tygodniu 
 założyć płytę czołową. 

 
 

OLIWIENIE MIMOŚRODU NAPĘDOWEGO GÓRNEGO TRANSPORTU 
 

W celu naoliwienia mimośrodu napędowego 
górnego transportu należy: 
 zdjąć tylną osłonę  
 przy pomocy pistoletu olejowego oliwić 

powierzchnię  co najmniej dwa razy w roku 
 założyć tylną osłonę. 
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REGULACJA USTAWIENIA ZĄBKÓW TRANSPORTU 
 

W celu dokonania regulacji położenia ząbków 
transportu w poprzek kierunku szycia należy: 
 poluzować śruby  i  
 odpowiednio ustawić wałek  
 dokręcić śrubę  (śruba  powinna pozostać 

poluzowana do dalszych regulacji). 
 
Uwaga 
Należy zwrócić uwagę, aby dolne ząbki transportu 
znajdowały się w identycznej odległości od lewej i 
prawej strony wycięcia w płytce ściegowej. 

 
 

W celu dokonania regulacji położenia ząbków 
transportu w kierunku szycia należy: 
 ustawić najdłuższy ścieg 
 odpowiednio ustawić wałek  
 dokręcić śrubę . 
 
Uwaga 
Przy ustawieniu ściegu o największej długości, przy 
podawaniu zarówno w kierunku normalnym jak i 
wstecznym, prześwit przed i z tyłu dolnych ząbków 
transportu w stosunku do wycięcia w płytce 
ściegowej powinien być identyczny.  
 

W celu dokonania regulacji wysokości ustawienia 
ząbków transportu należy: 
 ustawić długość ściegu na „0” 
 przekręcić kółko wahadłowe (balans) do 

momentu, gdy ząbki transportu znajdą się w 
najwyższym położeniu  

 odpowiednio ustawić śrubę  oraz wspornik  
ząbków transportu. 
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REGULACJA WYSOKOŚCI USTAWIENIA IGIELNICY 
 

Po poluzowaniu śruby  należy przesunąć igielnicę 
 odpowiednio w górę lub dół, aby uzyskać żądaną 
odległość igielnicy od płytki ściegowej. 
 
Gdy igielnica  znajduje się w najniższym 
położeniu, odległość pomiędzy powierzchnią płytki 
ściegowej a igielnicą powinna wynosić 15mm. 

 
 
 

USTAWIENIE IGŁY PO ŚRODKU OTWORU WEJŚCIA IGŁY  
W PŁYTKĘ ŚCIEGOWĄ 
 
W celu ustawienia igły po środku otworu wejścia 
igły w płytkę ściegową należy: 
 poluzować stopkę kroczącą  oraz stopkę 

dociskową  
 ustawić długość ściegu na „0” 
 ustawić igielnicę w najwyższym położeniu 
 zainstalować nową igłę 
 poluzować śruby , , ,  
 obracając kółko wahadłowe (balans) 

przeprowadzić igłę przez ząbki transportu 
 w celu dokonania regulacji, przesunąć ramę  

igielnicy 
 dokręcić śruby , ,  
 przesunąć sworzeń  tak, aby dotykał ramy  

igielnicy 
 dokręcić śrubę . 
 
Uwaga 
Gdy długość ściegu ustawiona jest na „0”, igła musi 
opadać dokładnie po środku otworu na igłę w płytce 
ściegowej. 
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REGULACJA POŁOŻENIA DOLNYCH ZĄBKÓW TRANSPORTU 
 

W celu dokonania regulacji położenia dolnych 
ząbków transportu należy: 
 ustawić igielnicę w najniższym położeniu 
 poluzować śrubę  i przekręcając kółko 

mimośrodu  ustawić dolne ząbki transportu w 
najwyższym położeniu 

 dokręcić śrubę , aby zablokować ruch kółka 
mimośrodu 

 ustawić długość ściegu na maksymalną 
 odpowiednio, nieznacznie przekręcić kółko 

mimośrodu 
 dokręcić śrubę .  

 
Uwaga 
Gdy igielnica znajduje się w najniższym położeniu, dolne ząbki transportu powinny być ustawione w 
najwyższym położeniu. 
Po ustawieniu długości ściegu na maksymalną i przekręceniu kółka mimośrodu, gdy dolne ząbki transportu i 
płytka ściegowa znajdą się na tym samym poziomie, czubek igły powinien sięgać powierzchni płytki 
ściegowej. 
 
 

REGULACJA DOLNEGO TRANSPORTU 
 
W celu dokonania regulacji dolnego transportu 
należy: 
 ustawić długość ściegu na maksymalną 
 poluzować śrubę  tak, aby kółko  mimośrodu 

transportu obracało się wokół wałka 
 ustawić igielnicę w najniższym położeniu 
 przekręcić kółko mimośrodu  tak, aby 

mimośród skierowany był w dół 
 odpowiednio, nieznacznie przekręcić kółko 

mimośrodu 
 dokręcić śrubę  
 sprawdzić poprawność ustawienia. 
 
Uwaga 
Gdy długość ściegu jest maksymalna a igielnica 
znajduje się w najniższym położeniu, przy 
uaktywnieniu dźwigni transportu wstecznego, nie 
nastąpi podawanie. 
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SYNCHRONIZACJA POŁOŻENIA IGŁY I CHWYTACZA 
 
W celu dokonania regulacji synchronizacji igły i 
chwytacza obrotowego należy: 
 ustawić długość ściegu na „3” 
 poluzować śruby ,  
 przesuwając koło zębate  chwytacza ustawić 

prześwit wielkości 0.05~0.1mm pomiędzy igłą a 
czubkiem chwytacza 

 dokręcić śrubę  
 ustawić igielnicę w najniższym położeniu 
 kontynuować przekręcanie koła ręcznego, aby 

podnieść igłę na 2mm 
 ustawić czubek chwytacza na wysokości osi 

symetrii igły zwracając uwagę, aby osłona  nie 
dotykała igły 

 pozostawić niewielki prześwit i dokręcić śrubę  
 odpowiednio regulując wysokość igły, ustawić 

prześwit w pionie wielkości 0.8~1.0mm 
pomiędzy górną krawędzią oczka igły a czubkiem 
chwytacza 

 ustawić osłonę  tak, aby delikatnie dotykała 
igłę. 

 

 

Uwaga 
Prześwit pomiędzy igłą a czubkiem chwytacza powinien wynosić 0.05~0.1mm. 
Prześwit mierzony w pionie pomiędzy górną krawędzią oczka igły a czubkiem chwytacza powinien wynosić 
0.8~1.0mm. 
Osłona powinna delikatnie dotykać igły. 
 

REGULACJA WZNIOSU STOPKI NAPRZEMIENNEJ 
 
W celu dokonania regulacji wielkości wzniosu stopki 
naprzemiennej należy: 
 ustawić długość ściegu na „0”, a wielkość 

wzniosu stopki naprzemiennej na maksymalną 
 opuścić stopkę dociskową  na płytkę ściegową 
 obracając koło ręczne ustawić stopkę kroczącą 
 w najwyższym położeniu 

 poluzować śrubę  i odpowiednio przesunąć 
korbę . 

 
Uwaga 
Gdy długość ściegu wynosi „0” a wznios stopki jest 
maksymalny, należy obrócić koło ręczne i sprawdzić 
czy prześwit pomiędzy stopka dociskową  / stopką 
kroczącą  a płytką ściegową wynosi 7mm.  
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REGULACJA GÓRNEGO TRANSPORTU 
 
 
W celu dokonania regulacji górnego transportu 
należy: 
 opuścić stopkę dociskową na płytkę ściegową 
 poluzować śrubę  tak, aby kółko  mimośrodu 

transportu obracało się powoli 
 odpowiednio ustawić kółko  mimośrodu  
 dokręcić śrubę  
 sprawdzić poprawność ustawienia. 
 
Uwaga 
Gdy stopka dociskowa spoczywa na płytce 
ściegowej, zarówno stopka krocząca jak i czubek igły 
powinny jednocześnie znaleźć się na wysokości 
płytki ściegowej gdy skok transportu górnego jest 
maksymalny.  
 
 

REGULACJA OTWIERACZA KASETKI BĘBENKA 
 
 

W celu dokonania regulacji otwieracza kasetki 
bębenka należy: 
 nawlec maszynę, podłożyć materiał i opuścić 

stopkę dociskową 
 obracając koło ręczne wykonać próbne 

przeszycie 
 w celu dokonania regulacji, poluzować śrubę  i 

odpowiednio przesunąć otwieracz . 
 
Uwaga 
Nić igłowa nie może się zakleszczyć przy 
przechodzeniu przez punkt ,  i . 
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ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
 

W przypadku gdy nić plącze się na chwytaczu 
obrotowym podczas szycia, zadziała element 
zabezpieczający, który zapobiega uszkodzeniu 
chwytacza obrotowego.  
Wówczas należy wyciągnąć zaplataną nić. 
 
Uwaga 
Należy nacisnąć tłok  i obrócić koło ręczne do 
momentu, gdy chwytacz  i pazur  wejdą w 
szczelinę . 

 
 
 

ZWALNIANIE NAPRĘŻENIA NICI IGŁOWEJ 
 

Gdy stopka dociskowa jest podniesiona, prześwit 
pomiędzy dwoma talerzykami naprężacza powinien 
wynosić 0.5mm (0.5mm to wielkość minimalna, w 
przypadku grubych nici, prześwit może wynosić 
1mm lub więcej).  
Do regulacji służy płytka . 
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NAWIJARKA NICI BĘBENKA 
 

Gdy nawijarka jest włączona, jej wałek musi również 
być sprzęgnięty. Gdy nawijarka jest wyłączona, koło 
zamachowe  oraz koło zębate napędu  powinny 
być rozdzielone. 
 
Gdy poziom nawinięcia nici wynosi ok. 1mm nad 
krawędź bębenka, nawijarka wyłącza się 
automatycznie. 
 
Podczas pracy należy ustawić bębenek na nawijarce, 
nawinąć nić bębenka i włączyć nawijarkę. W celu 
dokonania regulacji należy poluzować śrubę  i 
odpowiednio ustawić sworzeń . 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     


