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WSTĘP 
 
Maszyny serii GC6-7 to 1-igłowe stębnówki wyposażone w specjalny mechanizm łączący podciągacz nici z 
łożyskiem igły, precyzyjną przekładnię zębatą stożkową i duży chwytacz obrotowy o podwójnej pojemności. 
Model ten cechuje ponadto zsynchronizowany górny transport stopki kroczącej oraz transport igłowy i 
dolny ząbków transportu umożliwiający równomierne podawanie. Maszyny GC6-7 umożliwiają szycia 
zarówno w kierunku normalnym jak i wstecznym. Modele są szeroko wykorzystywane do zszywania walizek 
i toreb skórzanych, brezentu, plandek, poduszek, odzieży wierzchniej i roboczej (ochronnej), butów oraz 
czapek itp. 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model GC6-7 

Maks. prędkośd szycia 2 000 ścieg./min. 

Maks. długośd ściegu 
9mm  

(5mm przy szyciu wstecznym) 
6mm 

Wznios stopki dociskowej 
6.5mm ręcznie 

13mm za pomocą podnośnika kolanowego 

Synchronizacja pomiędzy 
stopką kroczącą i podawaniem 

9mm 6mm 

Wznios stopki dociskowej 3.5mm~5.5mm 

Maks. grubośd szytego 
materiału 

8 warstw skóry, grubośd materiału do 8mm 

Igła DP x 17, #18 ~ #24 

Chwytacz duży, obrotowy, o podwójnej pojemności 

Silnik 370W (używany tylko i wyłącznie do maszyn szwalniczych) 

 

 

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 maszynowym a podłożem należy umieścid gumową matę co umożliwi dalszą redukcję 
hałasu i wibracji towarzyszących pracy maszyny. 
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MONTAŻ MISKI OLEJOWEJ 
 
 

W celu zamontowania miski olejowej należy: 
– umieścid miskę olejową  w specjalnych 

wycięciach w stole maszynowym 
– ustawid w jednej linii pręt  podnośnika 

kolanowego oraz pręt (15) podnośnika 
kolanowego głowicy maszynowej 

– sprawdzid czy odległośd od otworu na wkręt do 
stołu maszynowego wynosi 30 i 119.5mm 

– przy pomocy wkrętów po obu stronach wycięcia, 
zamocowad miskę olejową do stołu. 

 
 
 
 

INSTALACJA GŁOWICY MASZYNOWEJ 
 
 

Zawias A głowicy należy sprzęgnąd z zawiasem B 
stołu maszynowego, a następnie przekręcid 
swobodnie głowicę maszyny aż ustawi się w 
wycięciach na stole maszynowym. 
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MONTAŻ WSPORNIKA WAŁKA WAHLIWEGO  
PODNOŚNIKA KOLANOWEGO 
 

W celu zamontowania wspornika wałka wahliwego 
podnośnika kolanowego należy: 
– ustawid płytkę kolanową (18) wałka wahliwego 

na wysokości właściwej dla wygody obsługi 
podnośnika 

– ustawid położenie zestawu podnośnika 
kolanowego zgodnie z ilustracją obok 

– po dokonaniu ustawieo, zamocowad wspornik 
wałka wahliwego przy pomocy wkrętu  do 
drewna. 

 
 
 

INSTALACJA SILNIKA 
 

Przesuwając silnik C w lewo lub w prawo należy 
ustawid rowek A pasa kółka wahadłowego (balansu) 
maszyny w jednej linii z rowkiem B pasa koła 
pasowego silnika.  
Pas nie może dotykad stołu maszynowego. 
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PODŁĄCZENIE DŹWIGNI SPRZĘGŁA DO PEDAŁU MASZYNOWEGO 
 
Optymalny kąt nachylenia pedału maszynowego A 
względem podłoża wynosi ok. 20~30 stopni. 
Sprzęgło silnika należy ustawid tak, aby dźwignia C 
sprzęgła i pręt ciągnący B znajdowały się w jednej 
linii. 
W przypadku szycia w kierunku normalnym, kółko 
wahadłowe (balans) maszyny powinno obracad się 
przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 
(patrząc z przeciwnej strony balansu G). Silnik 
powinien obracad się w tym samym kierunku.  
Aby zmienid kierunek obrotów należy odwrócid 
(przekręcid o 180 stopni) wtyczkę silnika. 
Przesuwając silnik w linii poziomej należy dokonad 
regulacji naprężenia pasa klinowego F. Naprężenie 
pasa klinowego jest prawidłowe, gdy po jego 
dociśnięciu palcem odchyla się na 10~12mm. 

 

 
 

INSTALACJA NAWIJARKI BĘBENKA 
 

Koło pasowe B nawijarki bębenka należy ustawid w 
jednej linii z zewnętrzną krawędzią pasa. Pomiędzy 
nimi należy zachowad odpowiedni prześwit tak, aby 
koło pasowe B dotykało pas w momencie gdy 
dźwignia A zapadki blokującej jest dociśnięta. 
Wówczas, podczas pracy maszyny, pas wprowadza 
w ruch koło pasowe B. Nawijarka bębenka powinna 
byd ustawiona równolegle ze szczeliną E pasa w 
stole maszynowym i zabezpieczona przy pomocy 
dwóch wkrętów D do drewna. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

7 
 

INSTALACJA STOJAKA NA NICI 
 

Stojak na nici powinien byd ustawiony w przedniej 
części stołu maszynowego, po prawej stronie – 
wówczas nawlekanie przebiega sprawnie podczas 
szycia, a szpulka nie przeszkadza, gdy głowica 
maszynowa jest odchylana.  
Stojak na nici należy zamocowad przy pomocy 
wkrętu do drewna C. 

 

 
 

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 poluzowad się lub ulec uszkodzeniu. Dlatego też zaleca się 
przeprowadzenie dokładnego przeglądu maszyny po jej dostawie. 
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 nierówny opór. 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy, przed przystąpieniem do pracy na maszynie, dokonad 
stosownych regulacji.   
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OLIWIENIE 
 
Przed uruchomieniem, maszyna powinna zostad przetarta miękką szmatką i naoliwiona w punktach 
oznaczonych strzałką na ilustracji poniżej. W przypadku ciągłej pracy maszyny, oliwienie należy 
przeprowadzid co najmniej dwa razy w ciągu dnia. 
Należy stosowad olej HA-8 lub HJ-7. 
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Długi kawałek filcu pozwala na zatrzymywanie 
pozostałego oleju. 

 
 

Olej wlewany do otworu A jest dystrybuowany do 
części oznaczonych jako F, G, H, I i J. 

 
 

Olej wlewany do otworu B jest dystrybuowany do 
części oznaczonych jako C, D i E. 

 
 

Kasetki przekładni zębatej stożkowej wypełnione są 
smarem, którego ilośd należy okresowo uzupełniad, 
gdyż jest on zużywany podczas pracy maszyny. 
Uzupełniając smar, należy odkręcid zatyczki 
śrubowe K, L a następnie dodad świeży smar do 
otworu po śrubie. Następnie należy z powrotem 
założyd zatyczki śrubowe.  
Smar w kasetce przekładni zębatej stożkowej należy 
całkowicie wymienid jeśli jest brudny. 
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PRÓBNE URUCHOMIENIE MASZYNY 
 
Nową maszynę, lub używaną jeśli pozostawała wyłączona przez dłuższy czas, należy przetestowad 
wykonując tzw. próbne uruchomienie.  
Przed przetestowaniem maszyny należy podnieśd podnośnik stopki dociskowej upewniając się, że kółko 
wahadłowe (balans) obraca się w prawidłowym kierunku. Na początku należy uruchomid maszynę na 
niskich obrotach, a następnie stopniowo zwiększad prędkośd do 2000 ścieg./min. Po kilku minutach należy 
zatrzymad maszynę w celu jej sprawdzenia. 
Nie należy pracowad na maszynie jeśli nie zostało wykonane jej próbne uruchomienie i/lub jeśli stwierdzone 
zostały nieprawidłowości w jej pracy podczas testowania. 

 
 

WYBÓR NICI 
 
Nid igłowa powinna byd skręcana w lewo. Nid 
bębenka może byd skręcana w lewo lub w prawo. 
W celu sprawdzenia kierunku skręcania nici należy 
przytrzymad nid lewą ręką, a prawą ręką przekręcid 
ją w kierunku wskazanym na ilustracji strzałką. 
Jeśli nid będzie się zacieśniad – jest skręcana w 
lewo; w przeciwnym wypadku jest skręcana w 
prawo. 

 

 
 

DOBÓR IGŁY, NICI ORAZ SZYTEGO MATERIAŁU  
 
Dostępne igły dla maszyn serii GC6-7 to DP x 17 (#18 ~ #24). 
Wybór rozmiaru (grubości) igły uzależniony jest od wybranej nici i rodzaju szytego materiału.  
Jeśli rozmiar igły będzie zbyt mały w stosunku do grubości szytego materiału, igła będzie się łamad, może 
wystąpid przepuszczanie ściegów lub zrywanie się nici. Z kolei jeśli rozmiar igły będzie zbyt duży, materiał 
może zostad uszkodzony z uwagi na zbyt duże dziury pozostawiane przez igłę. 
 

Rozmiar igły Rodzaj i rozmiar nici Materiał 

#18 nid bawełniana #30 ~ #40 odzież, płótno, ciężka wełna 

#19 nid lniana #60 ~ #80 odzież skórzana, buty, czapki, torebki 

#21~#22 

nid poliestrowa #20 ~ #40 
nid lniana #40 ~ #80 
nid szklana #40 ~ #60 
nid uszlachetniona #21 ~ #60 

ciężkie materiały 
produkty skórzane 
walizki, torby 
brezent, poduszki 
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INSTALACJA IGŁY 
 

W celu zainstalowania igły należy: 

 przekręcając kółko wahadłowe (balans) ustawid 
igielnicę w najwyższym położeniu 

 poluzowad śrubę  mocującą igłę 

 umieścid igłę do oporu w mocowaniu igły na 
igielnicy ustawiając ją zwróconą długim rowkiem 
w lewo 

 dokręcid śrubę . 
 
Nieprawidłowe ustawienie igły: 

 niewystarczające umieszczenie igły w 
mocowaniu (b) 

 nieprawidłowe ustawienie rowka igły (c). 

 
 
 

NAWIJANIE NICI BĘBENKA 
 
W celu nawinięcia nici bębenka należy: 

 umieścid bębenek A na wałku B nawijarki 

 przeciągnąd nid C ze szpulki przez oczko  oraz 
przez wspornik E naprężacza, a następnie przez 
talerzyki  naprężacza i obwinąd nid kilkakrotnie 
wokół bębenka 

 ustawid dźwignię D nawijarki na bębenku – koło 
pasowe F nawijarki jest wówczas dociśnięte na 
pasku G 

 uruchomid maszynę, aby rozpocząd nawijanie 
bębenka 

 po nawinięciu nici na bębenek – dźwignia 
automatycznie zwolni docisk nawijarki bębenka i 
operacja nawijania zostanie zatrzymana. 

 
Uwaga 
Należy pamiętad, aby podczas nawijania nici 
bębenka bez wykonywania operacji szycia, stopka 
dociskowa była podniesiona. 
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Bębenek powinien byd nawinięty starannie i ściśle. 
Jeśli nid nie jest ściśle nawinięta, należy dokonad 
regulacji naprężenia nici przekręcając wspornik A 
naprężacza nawijarki bębenka. 
 
Uwaga 
Nici nylonowe lub poliestrowe należy nawijad przy 
niewielkim naprężeniu, w przeciwnym wypadku 
bębenek D może ulec uszkodzeniu lub deformacji.  
 
Jeśli nid nie jest starannie (równo) nawinięta, w celu 
regulacji należy poluzowad śrubę B i odpowiednio 
przesunąd wspornik C naprężacza. 
Jeśli nid jest nawijana mocniej w lewej części 
bębenka (b), wspornik C należy przesunąd w prawo. 
Jeśli nid jest nawijana mocniej w prawej części 
bębenka (c), wspornik C należy przesunąd w lewo. 
 

Nie należy nawijad zbyt dużo nici na bębenek, gdyż 
nid będzie poluzowana. Optymalna ilośd nici 
nawiniętej na bębenek odpowiada 80% zewnętrznej 
średnicy bębenka. W celu dokonania regulacji 
należy odpowiednio przekręcid śrubę E zapadki 
blokującej. 
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NAWLEKANIE NICI IGŁOWEJ I PRZEWLEKANIE NICI BĘBENKA 
 

Podczas nawlekania nici igłowej należy ustawid 
igielnicę w najwyższym położeniu i przewlec nid 
kolejno przez punkty wskazane na ilustracji obok. 
Kolejnośd nawlekania: 

 ze szpulki, w dół przez lewy otwór płytki  
prowadnika nici, pomiędzy talerzykami naprężaczy 
i w dół przez lewy otwór płytki  prowadnika nici 

 w dół, przez 3-otworowy prowadnik nici  

 w dół pomiędzy talerzykami  naprężacza 

 w górę przez sprężynę  podciągacza nici, przez 
prowadnik nici  i , w górę w lewo przez otwór 
w dźwigni  podciągacza nici 

 w dół w lewo przez prowadnik nici , przez 
osłonę nici , przez prowadnik nici  igielnicy, z 
lewej przez oczko w igle (11) 

 wyciągnąd nid na ok. 100mm za oczko igły. 

 
 
Nawlekając nid bębenka należy trzymad koniec nici jedną ręką, a drugą przekręcad kółko wahadłowe 
(balans), aby obniżyd igielnicę, a następnie podnieśd ją do najwyższego położenia. Po pociągnięciu nici 
igłowej, nid bębenka jest wyciągana. Kooce nici igłowej i nici bębenka należy podłożyd od przodu pod 
stopkę dociskową. 
 
 

USTAWIENIE BĘBENKA  
 
Bębenek B należy umieścid w kasetce bębenka A i 
przeciągnąd nid E przez szczelinę C, następnie pod 
sprężyną D naprężacza kasetki bębenka, 
przeciągnąd ją przez nacięcie w sprężynie i 
wyciągnąd na 100mm. 
 

Uwaga 
Podczas wyciągania nici E, kasetka bębenka 
powinna obracad się zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. W przeciwnym wypadku należy 
zmienid ustawienie kasetki bębenka.  
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INSTALACJA KASETKI BĘBENKA 
 
W celu zainstalowania kasetki bębenka należy: 

 ustawid igielnicę w najwyższym położeniu 

 przytrzymując palcami, podnieśd całkowicie 
dźwignię A zapadki kasetki bębenka 

 zainstalowad kasetkę bębenka na chwytaczu 
obrotowym B (zapadka kasetki bębenka powinna 
byd ustawiona w rowku wałka chwytacza 
obrotowego B). 

Aby wyjąd kasetkę bębenka z chwytacza 
obrotowego należy podnieśd dźwignię A zapadki 
kasetki bębenka przytrzymując ją palcami (aby 
zapobiec wypadnięciu bębenka z kasetki), a 
następnie delikatnie wyjąd kasetkę bębenka.  

 

 

 

REGULACJA DŁUGOŚCI ŚCIEGU ORAZ SZYCIA WSTECZNEGO 
 

Do regulacji długości ściegu służy specjalne pokrętło 
regulacyjne z podziałką . Pokrętło  należy 
przekręcid: 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 
– aby zwiększyd długośd ściegu 

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

 
W celu załączenia szycia wstecznego należy 
docisnąd dźwignię  transportu wstecznego. Aby 
powrócid do szycia w kierunku normalnym należy 
zwolnid docisk dźwigni. 
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REGULACJA NAPRĘŻENIA  NICI 
 
Naprężenie nici zależy od warunków szycia tj. m.in. 
od rodzaju użytego materiału i nici. 
Od naprężenia nici zależy jakośd wykonywanego 
ściegu. Ponadto, naprężenie nici igłowej powinno 
byd regulowane przy uwzględnieniu naprężenia nici 
bębenka. 
W celu regulacji naprężenia nici bębenka należy 
przekręcid śrubę A sprężyny naprężacza kasetki 
bębenka: 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – 
aby zwiększyd naprężenie nici 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 
– aby zmniejszyd naprężenie nici. 

 

 
 
Ilustracja obok wskazuje praktyczny sposób 
sprawdzania naprężenia nici bębenka.  
 
W przypadku nici poliestrowo-bawełnianych należy 
przytrzymad koniec nici i pociągając wprawid 
kasetkę bębenka w ruch w górę i w dół. Jeśli kasetka 
bębenka opada powoli, naprężenie nici jest 
prawidłowe. 
 
Naprężenie nici igłowej można regulowad poprzez 
zmianę naprężenia sprężyny podciągacza nici, 
zakresu drgania sprężyny podciągacza nici, 
naprężenia talerzyków naprężacza lub położenia 
prowadnika nici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

16 
 

REGULACJA SPRĘŻYNY PODCIĄGACZA NICI 
 
Normalne naprężenie sprężyny podciągacza nici wynosi ok. 0.3~0.6N.  
Normalny zakres drgania sprężyny podciągacza nici wynosi 5-8mm. 
W przypadku szycia cienkich (lekkich) materiałów (mała długośd ściegu), należy zmniejszyd naprężenie 
sprężyny i rozszerzyd jej zakres drgao. Z kolei w przypadku szycia grubych (ciężkich) materiałów, należy 
zwiększyd naprężenie sprężyny i zmniejszyd jej zakres drgao. 
 

 Regulacja naprężenia sprężyny  
W celu dokonania regulacji naprężenia sprężyny 
podciągacza nici należy poluzowad śrubę nastawczą 
A i przekręcid śrubę B: 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
aby zwiększyd naprężenie sprężyny 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara, aby zmniejszyd naprężenie sprężyny. 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcid śrubę 
nastawczą A. 
Naprężenie sprężyny podciągacza nici wynosi ok. 
0.45N. W celu ustawienia tej wielkości naprężenia 
należy: 

 poluzowad śrubę nastawczą A 

 przekręcid śrubę B przeciwnie do kierunku ruchu 
wskazówek zegara, aby naprężenie sprężyny C 
wynosiło 0 

 przekręcid śrubę B zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara do momentu, gdy sprężyna C 
dotknie blokady na regulatorze sprężyny 
podciągacza nici 

 przekręcid śrubę B o pół obrotu zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara 

 dokręcid śrubę nastawczą A. 

 

 

 Regulacja zakresu drgao sprężyny  
W celu dokonania regulacji zakresu drgao sprężyny 
podciągacza nici należy poluzowad śrubę nastawczą 
B i przekręcid element C naprężacza: 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
aby zwiększyd zakres drgao sprężyny 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara, aby zmniejszyd zakres drgao sprężyny. 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcid śrubę 
nastawczą B. 
Sprężyna podciągacza nici jest fabrycznie 
prawidłowo ustawiona. Regulacja potrzebna jest 
jedynie w przypadku szycia specjalnych materiałów 
lub przy użyciu specjalnych nici. 

 

 

 
 



 
 

17 
 

REGULACJA PROWADNIKA NICI 
 
Ustawienie prowadnika nici wpływa na jakośd szycia i zależy od szytego materiału: 
 

 1 2 3 

Położenie  
prowadnika nici 

 
z lewej 

 
po środku 

 
z prawej 

Grubośd materiału ciężki (gruby) średni lekki (cienki) 

 
 

REGULACJA NAPRĘŻENIA  NICI IGŁOWEJ ORAZ NICI BĘBENKA 
 

Ścieg normalny to ścieg 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. 

 
 
 

W przypadku ściegu b, nid igłowa jest zbyt 
naprężona lub nid bębenka jest zbyt poluzowana. 
Wówczas należy przekręcid nakrętkę regulacji 
naprężenia nici przeciwnie do kierunku ruchu 
wskazówek zegara, aby zmniejszyd naprężenie nici 
igłowej lub dokręcid śrubę regulacji naprężenia 
kasetki bębenka, aby zwiększyd naprężenie nici 
bębenka. 
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W przypadku ściegu c, nid igłowa jest zbyt 
poluzowana lub nid bębenka jest zbyt naprężona. 
Wówczas należy przekręcid nakrętkę regulacji 
naprężenia nici zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara, aby zwiększyd naprężenie nici 
igłowej lub poluzowad śrubę regulacji naprężenia 
kasetki bębenka, aby zmniejszyd naprężenie nici 
bębenka. 
 
Ściegi d i e są również nieprawidłowe i także w ich 
przypadku należy dokonad regulacji naprężenia nici 
igłowej i nici bębenka kierując się zasadami jak 
wyżej. 

 
 

 

REGULACJA SYNCHRONIZACJI IGŁY I CHWYTACZA OBROTOWEGO 
 
 Regulacja położenia igielnicy 
W celu dokonania regulacji położenia igielnicy 
należy: 

 przekręcid kółko wahadłowe (balans), aby 
ustawid igielnicę C w najniższym położeniu 

 zdjąd gumową zatyczkę 

 poluzowad śrubę A zacisku igielnicy C 

 przesunąd igielnicę C w pionie tak, aby środek 
oczka D w igle znajdował się w jednej linii z 
wewnętrzną powierzchnią E uchwytu kasetki 
bębenka (znacznik H na igielnicy powinien 
znajdowad się w jednej linii z dolna powierzchnią 
pokrywy F) 

 dokręcid śrubę A i założyd gumową zatyczkę.   

 

 

 Regulacja położenia czubka chwytacza 
obrotowego względem igły 
W celu dokonania synchronizacji położenia 
chwytacza i igły należy: 

 przekręcid kółko wahadłowe (balans), aby 
ustawid igielnicę w najniższym położeniu 

 podnieśd igielnicę na 2.5mm nad dolne 
położenie – wówczas czubek D chwytacza 
obrotowego powinien znajdowad się na 
wysokości osi symetrii igły C, 1.2mm nad górną 
krawędzią E oczka igły.  
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Dokonując regulacji synchronizacji ustawienia 
czubka chwytacza obrotowego, należy upewnid się 
że prześwit pomiędzy dolnym nacięciem igły D i 
czubkiem C chwytacza wynosi ok. 0.05mm. 

 
 
 Wyjęcie i instalacja chwytacza obrotowego 
W celu wyjęcia chwytacza obrotowego z maszyny 
należy: 

 podnieśd igielnicę do najwyższego położenia 

 zdjąd płytkę igłową, kasetkę bębenka oraz igłę 

 poluzowad śrubę C i zdjąd wspornik położenia – 
wówczas chwytacz może byd swobodnie 
obracany na wałku 

 przekręcając kółko wahadłowe (balans) ustawid 
podporę ząbków transportu w najwyższym 
położeniu 

 ostrożnie wyjąd chwytacz obrotowy zwracając 
uwagę, aby nie uderzył on o podporę ząbków 
transportu. 

W celu zainstalowania chwytacza obrotowego 
należy wykonad powyższe czynności w odwrotnej 
kolejności. 

 

 
 

REGULACJA WYSOKOŚCI USTAWIENIA ZĄBKÓW TRANSPORTU  
 

Gdy ząbki transportu ustawione są w najwyższym 
położeniu, pionowy prześwit pomiędzy ząbkami A i 
płytką ściegową powinien wynosid 0.8~1mm. 
W celu dokonania regulacji należy: 

 poluzowad śrubę A 

 przekręcid korbę B wałka wahliwego aż do 
uzyskania żądanej wysokości ustawienia ząbków 

 po dokonaniu regulacji, dokręcid śrubę A.   
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REGULACJA POŁOŻENIA ZĄBKÓW TRANSPORTU  
 
W standardowym położeniu ząbków transportu, 
prześwit pomiędzy koocem szczeliny w płytce 
ściegowej a przednim koocem najbardziej 
wysuniętego ząbka powinien wynosid 1.5mm. 
W celu dokonania regulacji należy: 

 ustawid ząbki transportu w położeniu 
maksymalnie wysuniętym 

 delikatnie poluzowad dwie śruby C  

 przesunąd ząbki transportu, aby ustawid żądaną 
wielkośd prześwitu pomiędzy ząbkami 
transportu a płytką ściegową 

 po dokonaniu regulacji, dokręcid śruby C.   

 

 
 

REGULACJA MECHANIZMU ZWALNIANIA NAPRĘŻENIA 
 
Talerzyki naprężacza powinny odpychad się od 
siebie (otwierad się) gdy stopka dociskowa jest 
podniesiona. 
Istnieje możliwośd regulacji synchronizacji w czasie 
otwierania się talerzyków naprężacza. W tym celu 
należy zdjąd płytę czołową, gumową zatyczkę z 
tylnej części ramienia maszyny, poluzowad śrubę A 
na dźwigni (lewej) podnośnika kolanowego i 
przesunąd krzywkę zwalniania naprężenia: 

 w prawo, aby opóźnid moment otwierania 
talerzyków naprężacza 

 w lewo, aby przyspieszyd moment otwierania 
talerzyków naprężacza.  

Po dokonaniu regulacji należy dokręcid śrubę A i 
założyd gumową zatyczkę oraz płytę czołową. 
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REGULACJA DOCISKU STOPKI 
 
Siła docisku stopki zależy od grubości szytego 
materiału. Siła docisku stopki powinna pozwalad 
ząbkom transportu na równomierne podawanie 
materiału bez wyślizgiwania. 
W celu dokonania regulacji należy poluzowad 
nakrętkę blokującą (B, b). 
W przypadku szycia materiałów ciężkich (grubych) 
należy zwiększyd docisk stopki przekręcając śrubę 
regulacyjną (A, a) zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. 
W przypadku szycia materiałów lekkich (ciężkich) 
należy zmniejszyd docisk stopki przekręcając śrubę 
regulacyjną (A, a) przeciwnie do kierunku ruchu 
wskazówek zegara. 
Po dokonaniu regulacji należy dokręcid nakrętkę 
blokującą (B, b).  

 

REGULACJA MECHANIZMU GÓRNEGO TRANSPORTU 
 
Górny transport jest fabrycznie odpowiednio ustawiony. 
W przypadku konieczności dokonania regulacji należy: 

 podnieśd stopkę dociskową 

 ustawid maksymalną długośd ściegu 

 powoli przekręcid kółko wahadłowe (balans) i obserwowad czy igła idealnie opada na środek otworu 
(punkt B) w ząbkach transportu 

 jeśli igła nie opada idealnie, poluzowad śrubę 

 po dokonaniu regulacji, dokręcid śrubę. 
 
Następnie należy kontynuowad przekręcanie kółka 
wahadłowego (balansu), aby igła przesunęła się na 
długośd ściegu. 
Jeśli igła będzie znajdowad się po środku otworu w 
ząbkach transportu, transport górny i dolny jest 
jednakowy (równomierny) – B. 
Jeśli igła będzie w punkcie A, wielkośd transportu 
jest zbyt duża. Jeśli natomiast igła będzie w punkcie 
C, wielkośd transportu jest zbyt mała. W obu 
przypadkach należy dokonad regulacji transportu. W 
tym celu należy poluzowad nakrętkę i zmienid 
środkowy rozstaw A: 

 zwiększając go, aby zwiększyd wielkośd 
transportu 

 zmniejszając go, aby zmniejszyd wielkośd 
transportu. 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcid nakrętkę.   
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REGULACJA WIELKOŚCI SKOKU  
NAPRZEMIENNEJ STOPKI DOCISKOWEJ 
 
Wielkośd wzniosu stopki kroczącej wynosi 5.5mm. 
W przypadku szycia materiałów średniej grubości 
lub ciężkich, wznios stopki dociskowej wynosi  
ok. 2.5mm. 
Istnieje możliwośd delikatnej zmiany wielkości 
wzniosu obu stopek dociskowych w zależności od 
natury materiału i specjalnych warunków szycia. 
Generalnie jednak łącznie wielkośd wzniosu stopki 
dociskowej oraz stopki kroczącej powinna byd taka 
sama tj. zwiększenie wielkości wzniosu stopki 
kroczącej oznacza jednoczesne zmniejszenie 
wielkości skoku stopki dociskowej, i odwrotnie 
zmniejszenie wielkości wzniosu stopki kroczącej 
oznacza jednoczesne zwiększenie wielkości stopki 
dociskowej. 
W celu dokonania regulacji należy: 

 delikatnie poluzowad śrubę zaciskową na 
przedniej korbie podnośnika stopki dociskowej 

 przekręcid korbę aby pokonad tarcie na wałku: 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara – aby zwiększyd wznios stopki 
kroczącej i zmniejszyd wznios stopki 
dociskowej 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara – aby zmniejszyd wznios stopki 
kroczącej i zwiększyd wznios stopki 
dociskowej 

 dokręcid śrubę zaciskową. 

 

 

Istnieje możliwośd jednoczesnej zmiany wielkości 
skoku obu stopek tj. zarówno stopki dociskowej jak i 
stopki kroczącej. 
W celu dokonania regulacji należy: 

 przy pomocy klucza maszynowego, poluzowad 
nakrętkę 

 przesunąd śrubę regulacji wzniosu stopki 
dociskowej, aby zmienid wielkośd odległości 
środkowej B pomiędzy wałkiem wzniosu stopki 
dociskowej: 

 skrócenie odległości środkowej B powoduje 
zwiększenie wielkości skoku stopek 

 zwiększenie odległości środkowej B 
powoduje zmniejszenie wielkości skoku 
stopek 

 dokręcid nakrętkę. 
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REGULACJA PRZEŚWITU POMIĘDZY WŁAŚCIWĄ  
STOPKĄ DOCISKOWĄ I MAŁĄ STOPKĄ KROCZĄCĄ 
 

Podczas szycia, aby zapobiec uderzaniu stopki 
kroczącej o stopkę dociskową na koocu transportu, 
należy zachowad prześwit C wielkości ok. 1.5mm 
pomiędzy obiema stopkami. 
W celu dokonania regulacji wielkości prześwitu 
należy: 

 przy pomocy wkrętaka, poluzowad śrubę 
zaciskową na tylnej korbie 

 przekręcid wałek wahliwy: 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara – aby zwiększyd prześwit C 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 
zegara – aby zmniejszyd prześwit C 

 dokręcid śrubę zaciskową. 
 
Po dokonaniu regulacji należy dokonad sprawdzenia 
ustawieo poprzez podniesienie stopek dociskowych 
przy pomocy podnośnika pręta dociskowego i 
przekręcenie kółka wahadłowego (balansu), aby 
zbadad czy stopka dociskowa nie uderza o inne 
części.  

 
 

CZYSZCZENIE ZĄBKÓW TRANSPORTU 
 

Okresowo, w zależności od intensywności 
użytkowania maszyny, należy czyścid ząbki 
transportu. W tym celu należy zdjąd płytkę ściegową 
i szczoteczką dokładnie wyczyścid nagromadzony 
kurz i pył z ząbków transportu. 

 
 

CZYSZCZENIE CHWYTACZA OBROTOWEGO 
 

Okresowo, w zależności od intensywności 
użytkowania maszyny, należy czyścid chwytacz 
obrotowy. W tym celu należy odchylid głowicę 
maszynową i wyczyścid chwytacz oraz kasetkę 
bębenka miękką szmatką. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Łamanie się igły Igła zbyt cienka lub wygięta 
 

Nieprawidłowe ustawienie igły 
 

Popychanie lub ciągnięcie 
materiału ręką podczas szycia 
 

Zbyt gruby (ciężki) materiał 

Wymienid igłę na nową 
 

Prawidłowo zainstalowad igłę w zacisku 
 

Delikatnie operowad materiałem podczas 
szycia 
 

Dostosowad grubośd igły do szytego 
materiału 

Przepuszczanie ściegów Wygięta igła lub nieprawidłowa igła 
w stosunku do grubości materiału 
 

Nieprawidłowe ustawienie igły 
 

Wymienid igłę 
 
 

Prawidłowo zainstalowad igłę w zacisku 
 

Zrywanie nici igłowej Nieprawidłowe nawleczenie nici 
 

Zbyt duże naprężenie nici igłowej 
 

Nid słabej jakości 
 

Igła zbyt cienka lub ma uszkodzoną 
powierzchnię 
 

Prawidłowo nawlec nid 
 

Zmniejszyd naprężenie nici igłowej 
 

Wymienid nid 
 

Wymienid igłę  

Zrywanie nici bębenka Zbyt duże naprężenie nici bębenka 
 

Nieprawidłowo nawinięta nid na 
bębenek 
 

Otwór na igłę w płytce ściegowej 
ma uszkodzoną krawędź 
 

Zmniejszyd naprężenie nici bębenka 
 

Ponownie nawinąd bębenek 
 
 

Zmienid płytkę ściegową lub 
wypolerowad otwór na igłę 
 

Zbyt luźne ściegi Nieprawidłowe naprężenie nici 
igłowej i nici bębenka 
 

Zbyt małe naprężenie sprężyny 
podciągacza nici 
 

Dokonad regulacji naprężenia nici igłowej 
i nici bębenka 
 

Dokonad regulacji naprężenia sprężyny 
podciągacza nici 
 

Marszczenie Zbyt cienki (lekki) materiał i zbyt 
duża długośd ściegu 
 

Zbyt duże naprężenie nici igłowej i 
nici bębenka 
 
 
 

Zbyt duży docisk stopki dociskowej 
 

Dokonad regulacji 
 
 

Dokonad regulacji nakrętki regulacji 
naprężenia, sprężyny podciągacza nici 
oraz śruby sprężyny naprężenia kasetki 
bębenka 
 

Poluzowad śrubę regulacji docisku 
 

 
 

 
 
 
 


