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WSTĘP 

 
Maszyna GC 20606-L18 wyposażona jest w: prostą podwójną igłę, dwa poziome chwytacze samosmarujące 
do tworzenia pętelek oraz dźwignię przesuwną do podciągania nici do tworzenia dwóch linii ściegu 
stębnowego. Górny i dolny wałek wspierane są przez łożysko igły i napędzane pasem zębatym, system 
oliwienia pompą olejową, złożony mechanizm ząbków transportu, stopkę kroczącą. Wszystko to sprawia, że 
maszyna jest idealna także do szycia długich ściegów lub szycia długich materiałów. 
 
Maszyna GC 20606-1L18 wyposażona jest w prostą pojedynczą igłę oraz jeden poziomy chwytacz 
samosmarujący do tworzenia pętelek i posiada wszystkie te same zalety co maszyna GC 20606-L18. 
 
Oba modele są szeroko wykorzystywane przy produkcji walizek, namiotów, poduszek, wyrobów 
skórzanych, odzieży, mat itp. 
 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
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Model GC 20606-L18 GC 20606-1L18 

Zastosowanie do szycia materiałów średnich i ciężkich (grubych) 

Maks. prędkośd szycia 1 200 ścieg./min. 

Maks. długośd ściegu 9mm 

Skok igielnicy 36mm 

Wznios stopki dociskowej 
8mm ręcznie 

ponad 16mm za pomocą pedału maszynowego 

Chwytacz duży, poziomy, samosmarujący 

Igła DPx17  Nm 125~180 

Rozstaw igieł 6.4mm (standard)*  

Oliwienie automatyczne 

 
*dostępne są także inne rozstawy igieł (w mm): 3.2, 4, 4.8, 8, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4. 

 

INSTALACJA MASZYNY I PRZYGOTOWANIE DO PRACY 

 
 

1. Instalacja maszyny 

 
Ustawienie maszyny 
Maszynę należy ustawid na sztywnym, płaskim i równym podłożu – wówczas praca na maszynie nie będzie 
zakłócona a wibracje zostaną znacznie zredukowane. 
Pomiędzy stołem na maszynę a podłożem należy umieścid gumową matę co umożliwi dalszą redukcję 
hałasu i wibracji towarzyszących pracy maszyny. 
 

Instalacja miski olejowej 
Miskę olejową należy umieścid w specjalnym 
wycięciu w stole maszynowym, a następnie nałożyd 
cztery podkładki amortyzujące w rogach wycięcia. 
Zarówno podkładki amortyzujące jak i miskę 
olejową należy przymocowad do stołu przy pomocy 
wkrętów. 
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Instalacja głowicy maszynowej 
Zawias A głowicy maszynowej należy sprzęgnąd z 
zawiasem B stołu maszynowego, a następnie 
ustawid maszynę na ramie wycięcia na stole 
maszynowym. 

 
 
 

Instalacja kontrolera wzniosu stopki dociskowej 
W celu zainstalowania kontrolera wzniosu stopki 
dociskowej należy: 
1) przy pomocy haczyków A, połączyd łaocuch B z 

dźwignią C wzniosu stopki dociskowej 
2) zamontowad zestaw D pedału maszynowego na 

macie stojaka 
3) przesunąd kontroler E w lewo lub w prawo tak, 

aby ustawid łaocuch w jednej linii 
4) zamocowad kontroler przy pomocy wkrętu i 

nakrętki 
5) połączyd haczyk z kontrolerem E. 
 

Model dostępny jest także z automatycznym 
podnośnikiem stopki dociskowej. 

 
 

Instalacja stojaka na nici 
Stojak na nici należy zamontowad po prawej stronie, 
w tylnej części stołu maszynowego w celu 
zapewnienia sprawnego nawlekania podczas szycia. 
Ponadto, gdy głowica maszynowa jest odchylona w 
tył, nie może ona dotykad stojaka na nici. 
Po odpowiednim ustawieniu stojaka należy 
zabezpieczyd jego położenie dokręcając nakrętkę A. 
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Instalacja silnika 
Silnik C należy przesunąd w lewo lub w prawo tak, 
aby ustawid w jednej linii szczelinę A pasa koła 
ręcznego oraz szczelinę B pasa koła pasowego 
silnika. 

 
 
 
 
Podłączenie dźwigni sprzęgła  
z pedałem maszynowym 
Optymalny kąt odchylenia pedału maszynowego od 
podłoża wynosi ok. 200~300. 
Należy tak ustawid sprzęgło silnika, aby dźwignia C 
sprzęgła ustawiona była w jednej linii z prętem 
ciągnienia B. 
Koło ręczne maszyny powinno obracad się 
przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 
względem normalnego kierunku szycia patrząc od 
przeciwnej strony kółka wahadłowego (balansu). 
Silnik powinien obracad się w identycznym 
kierunku. Aby odwrócid kierunek obrotów należy 
odwrócid wtyczkę silnika (obrót o 1800). 
W celu dokonania regulacji naprężenia pasa 
klinowego F należy przesunąd silnik w górę lub w 
dół. Przy prawidłowym naprężeniu, pas klinowy 
powinien odginad się na 10~12mm po dociśnięciu 
pasa palcem.  

 

 
 

2. Przed przystąpieniem do pracy 

 
Czyszczenie maszyny 
Przed wysyłką głowicy maszynowej, wszystkie elementy są dokładnie pokrywane smarem 
przeciwrdzewnym. Jednak podczas transportu i dłuższego czasu przechowywania maszyny, smar 
twardnieje, a do elementów przedostaje się kurz i pył.  
Dlatego też po rozpakowaniu maszyny należy dokładnie przetrzed głowicę czystą ściereczką z benzyną. 
 

Sprawdzenie maszyny 
Każda maszyna jest dokładnie sprawdzana przed wysyłką. Jednak w wyniku wstrząsów podczas długiego 
transportu, pewne elementy maszyną mogą zaginąd lub ulec uszkodzeniu. Dlatego też zaleca się 
przeprowadzenie dokładnego przeglądu maszyny po jej dostawie. 
Następnie należy delikatnie przekręcid kółko wahadłowe (balans), aby sprawdzid czy nie występują 
zakłócenia, czy poszczególne elementy nie uderzają o siebie, czy pracy nie towarzyszy nadmierny hałas lub 
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nierówny opór. Jeśli któraś z powyższych sytuacji wystąpi należy dokonad stosownych regulacji przed 
przystąpieniem do pracy na maszynie.   
 

Oliwienie 
Ilośd oleju w maszynie powinna odpowiadad 
znacznikom na misce olejowej. Znacznik A określa 
najwyższy poziom oleju, natomiast znacznik B – 
najniższy poziom oleju. 
Ilośd oleju w misce olejowej nie powinna spaśd 
poniżej linii znacznika B, w przeciwnym wypadku 
olej nie będzie dostarczany do elementów maszyny 
wystąpi przegrzanie i kolizje. 
Należy stosowad olej maszynowy #18 lub HJ-7. 

 
 
Gdy maszyna jest uruchamiana po raz pierwszy lub po długim okresie postoju należy uzupełnid ilośd oleju w 
punktach oznaczonych strzałkami na rysunkach poniżej. 
 

  
 
 
Gdy maszyna pracuje należy obserwowad 
rozpryskujący się olej w specjalnym okienku. 
 
W celu przedłużenia żywotności maszyny należy, po 
jej uruchomieniu po raz pierwszy, pracowad na 
obrotach średnich i niskich (na poziomie ok. 1000 
ścieg./min.) przez okres miesiąca, a następnie 
stopniowo zwiększad prędkośd. 
 
Gdy maszyna nie jest używana należy odłączad 
zasilanie. 
 
Olej należy wymieniad co miesiąc. Stary olej należy 
całkowicie odprowadzid z maszyny i napełnid 
zbiornik nowym. 

 

 
W przypadku maszyn GC 20606-L18, dostępne są następujące rozstawy igieł: 6.4, 3.2, 4, 4.8, 8, 9.5, 12.7, 16, 
19, 24.5mm. Standardowy rozstaw igieł to 6.4mm. W przypadku innych rozstawów należy wymienid 
następujące elementy maszyny: płytkę ściegową, wewnętrzną i zewnętrzną stopkę dociskową, uchwyt igły, 
ząbki transportu, lewą i prawą płytkę przesuwną oraz prowadnik nici.  
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OBSŁUGA MASZYNY 

 

1. Dopasowanie igły, nici i materiału 

 
Zaleca się stosowanie igły DP x 17 lub 135~17, Nm 125~180 przy czym grubośd igły należy dostosowad do 
rodzaju szytego materiału. Jeśli gruby (ciężki) materiał będzie szyty cienką igłą, igła będzie łamad się, może 
również wystąpid przepuszczanie ściegów lub zrywanie się nici. Jeśli natomiast ścieg wykonywany będzie na 
cienkich, naciągniętych materiałach przy pomocy bardzo grubej igły, materiał ulegnie uszkodzenie z uwagi 
na duże otwory wykonywane przez igłę. Dlatego tak ważny jest właściwy dobór igły, nici i materiału. 
 

    

2. Instalacja igły 
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W celu zainstalowania igły należy: 
1) przekręcając koło ręczne ustawid igielnicę w 

najwyższym położeniu 
2) poluzowad śrubę A mocującą igłę 
3) umieścid uchwyt igieł w mocowaniu igieł 
4) ustawid igły tak, aby ich długie rowki ustawione 

były naprzeciwko siebie 
5) dokręcid śrubę nastawczą A (a) 
6) w przypadku maszyny 1-igłowej, długi rowek igły 

powinien byd zwrócony w kierunku na lewo od 
operatora (b). 

 
Nieprawidłowe ustawienia igieł: 
(c) niewystarczające umieszczenie uchwytu z igłami 
w mocowaniu 
(d) nieprawidłowe ustawienie rowka igły. 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Nawijanie nici bębenka 
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Sposób nawijania nici bębenka 
W celu nawinięcia nici bębenka należy: 
1) umieścid bębenek B na wałku nawijarki 
2) przewlec nid A przez górny i dolny otwór w 

sworzniu E, następnie na krążek F naprężacza 
nici 

3) wyciągnąd koniec nici i obwinąd nid kilkakrotnie 
wokół bębenka B – wówczas można rozpocząd 
automatyczne nawijanie bębenka podczas szycia 
(aby jedynie nawinąd bębenek, bez 
wykonywania szycia, należy podnieśd stopkę 
dociskową) 

 
Nie należy nawijad zbyt dużo nici na bębenek, gdyż 
będzie ona poluzowana. Optymalna ilośd nici 
nawiniętej na bębenek odpowiada 80% zewnętrznej 
średnicy bębenka. W celu dokonania regulacji 
należy odpowiednio przekręcid śrubę D.  
 
4) po nawinięciu nici na bębenek, należy odciąd nid 

przy pomocy obcinacza (w tym celu należy 
obwinąd nid kilkakrotnie wokół obcinacza C i 
pociągnąd nid). 

 

 
 

Nawlekanie 
Każda nid powinna byd przeciągnięta przez 
odpowiedni otwór A; nici delikatne i gładkie (np. 
poliestrowe lub długie nici jedwabne) powinny byd 
przeciągnięte przez odpowiedni otwór B. 
Podczas nawlekania należy ustawid dźwignię 
podciągacza nici w najwyższym położeniu i 
nawlekad nici zgodnie z kolejnością wskazaną na 
ilustracji obok (L – lewa nid, R – prawa nid).  
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Długośd ściegu 
Do regulacji ściegu służy specjalne pokrętło 
regulacyjne z podziałką A (liczby na podziałce 
wskazują długośd ściegu w mm). Pokrętło 
regulacyjne z podziałką A należy przekręcid: 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara, aby zwiększyd długośd ściegu 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
aby zmniejszyd długośd ściegu. 

W przypadku transportu wstecznego należy 
docisnąd dźwignię transportu B w celu załączenia 
szycia wstecznego. Aby powrócid do szycia w 
kierunku normalnym należy zwolnid docisk dźwigni 
B (dźwignia ustawi się automatycznie w położeniu 
do szycia normalnego).   

 

 

Umieszczenie bębenka 
Gdy bębenek jest umieszczany w kasetce bębenka, 
nid należy nawlec w odpowiednim kierunku, 
wskazanym na ilustracji obok.  

 
 

Wyciąganie nici z bębenka 
Koniec nici należy przewlec przez szczelinę  
bębenka i wyciągnąd ją w dół przez wewnętrzny 
element blokujący bębenek.  
Przytrzymując koniec nici lewą ręką, należy powoli 
obrócid koło ręczne tak, aby dostad nid bębenka i 
wyciągnąd je od stopki dociskowej. 

 
 

REGULACJA MASZYNY 
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1. Regulacja naprężenia nici igłowej oraz nici bębenka 

 

Ścieg normalny – A. 
Jeśli ścieg jest nieprawidłowy, może wystąpid 
zrywanie nici lub ściąganie/marszczenie materiału. 
W takim przypadku należy dokonad regulacji 
naprężenia nici igłowej i nici bębenka tak, aby 
uzyskad ścieg normalny. 

 
 
 

  
 
W przypadku ściegu B, nid igłowa jest zbyt naprężona a nid bębenka jest zbyt poluzowana. Wówczas należy 
przekręcid nakrętkę naprężenia nici przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyd 
naprężenie nici igłowej; lub przy pomocy śrubokręta przekręcid śrubę regulacyjną koronki klockowej, aby 
zwiększyd naprężenie nici bębenka. 
 
W przypadku ściegu B, nid igłowa jest zbyt poluzowana a nid bębenka jest zbyt naprężona. Wówczas należy 
przekręcid nakrętkę naprężenia nici zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyd 
naprężenie nici igłowej; lub przy pomocy śrubokręta przekręcid śrubę regulacyjną koronki klockowej, aby 
zmniejszyd naprężenie nici bębenka. 
 
W przypadku szycia specjalnego przy pomocy specjalnych nici, można regulowad naprężenie nici poprzez 
odpowiednie ustawienie docisku i skoku sprężyny podciągacza nici. 
 

 
 
 

2. Regulacja docisku stopki 
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Siła docisku stopki zależy od grubości szytego 
materiału. 
W przypadku szycia materiałów ciężkich (grubych) 
należy zwiększyd docisk stopki przekręcając śrubę 
regulacyjną znajdującą się z tyłu głowicy 
maszynowej, zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. 
Aby zmniejszyd docisk stopki należy przekręcid 
śrubę regulacyjną przeciwnie do kierunku ruchu 
wskazówek zegara. 

 
 
 

3. Regulacja sprzęgła bezpieczeostwa 

 
Sprzęgło bezpieczeostwa ma za zadanie zapobiegad uszkodzeniom chwytacza i pasa zębatego, które mogą 
wystąpid podczas wyciągania nici igłowej na chwytacz z nieprawidłowym obciążeniem podczas szycia. 
 
Działanie sprzęgła bezpieczeostwa 
Gdy sprzęgło bezpieczeostwa działa, pas zębaty 
zdejmuje obciążenie i wałek chwytacza przestaje się 
obracad – obraca się jedynie górny wałek, a 
maszyna zatrzymuje pracę. 
Wówczas należy usunąd nid igłową wyciągniętą na 
chwytacz i ręcznie obrócid wałek pasa zębatego, aby 
sprawdzid czy wałek chwytacza obraca się 
prawidłowo. Dopiero teraz można zresetowad 
sprzęgło bezpieczeostwa.  

 

Resetowanie sprzęgła bezpieczeostwa 
W celu zresetowania sprzęgła bezpieczeostwa 
należy: 
1) trzymając lewą ręką wciśnięty przycisk na łożu 

maszyny, prawą ręką powoli obrócid koło ręczne 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 

2) gdy zatyczka zatrzyma koło ręczne, z większą siłą 
obrócid kółko wahadłowe (balans) w celu 
zresetowania sprzęgła bezpieczeostwa 

3) zwolnid docisk przycisku 
4) po zresetowaniu sprzęgła bezpieczeostwa, 

umieścid bębenek na chwytaczu. 
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Regulacja siły sprzęgła bezpieczeostwa 
Gdy biały znacznik na sworzniu mimośrodu 
wskazuje na środek dolnego wałka, siła na sprzęgle 
bezpieczeostwa jest minimalna. 
Gdy biały znacznik na sworzniu mimośrodu 
wskazuje na zewnątrz, siła sprzęgła bezpieczeostwa 
jest odpowiednio zwiększana. 
W celu dokonania regulacji należy: 
1) przesunąd pas 
2) poluzowad śrubę nastawczą na sworzniu 

mimośrodu 
3) odpowiednio przekręcid sworzeo mimośrodu 
4) po dokonaniu regulacji, dokręcid śrubę 

nastawczą. 

 
 
 
 
Regulacja mechanizmu górnego transportu 
Jeśli górny i dolny transport nie są odpowiednio 
zsynchronizowane w czasie  podczas szycia, należy 
odpowiednio wyregulowad podłużny otwór w 
korbie poziomego wałka (prawej) tak, aby otrzymad 
żądaną długośd transportu górnego. 
W tym celu należy: 
1) poluzowad specjalną śrubę dwustronną 
2) przesunąd śrubę dwustronną: 

 w górę, aby zwiększyd wielkośd podawania 
górnego 

 w dół, aby zmniejszyd wielkośd podawania 
górnego (gdy śruba dwustronna znajduje się 
na wysokości linii odniesienia na korbie 
poziomego wałka, wielkośd podawania 
górnego i dolnego są jednakowe) 

3) po dokonaniu regulacji, dokręcid specjalną śrubę 
dwustronną. 
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Regulacja pionowego skoku stopki dociskowej 
W przypadku szycia materiałów bardzo elastycznych 
lub o różnej grubości, należy dokonad następującej 
regulacji skoku stopki dociskowej: 
1) poluzowad specjalną śrubę dwustronną 
2) gdy odległośd w linii środkowej pomiędzy 

specjalną śrubą dwustronną a tylną korbą 
wzniosu stopki ulegnie zmniejszeniu, skok w 
pionie stopki dociskowej będzie wydłużony  

3) gdy odległośd w linii środkowej pomiędzy 
specjalną śrubą dwustronną a tylną korbą 
wzniosu stopki ulegnie zwiększeniu, skok w 
pionie stopki dociskowej będzie skrócony 

4) po dokonaniu regulacji, dokręcid specjalną śrubę 
dwustronną. 

 
Standardowy skok w pionie stopki dociskowej 
regulowany jest w zakresie od 2 do 6mm. 

 

 
 
Regulacja ilości oleju doprowadzanego na 
chwytacz 
Maszyna wyposażona jest w specjalny mechanizm 
umożliwiający, nawet przy pracy na bardzo niskich 
obrotach, automatyczne doprowadzanie i 
wysysanie oleju. 
Regulowad można jedynie ilośd oleju 
doprowadzanego na chwytacz. Służy do tego 
specjalna śruba regulacyjna.  
W celu dokonania regulacji ilości oleju 
doprowadzanego do chwytacza należy: 
1) poluzowad nakrętkę na śrubie regulacyjnej 
2) przekręcid śrubę regulacyjną: 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara, aby zwiększyd ilośd oleju 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara, aby zmniejszyd ilośd oleju 

3) po dokonaniu regulacji, dokręcid nakrętkę. 

 

 


