
 
 
 

1 
 

 
 
 

 

TW1-243/273 / TW3-441 
 

1-igłowe stębnówki przemysłowe ze transportem potrójnym 
 (lub w wersji z transportem górnym i dolnym) 

 do szycia bardzo grubych materiałów 
 

Instrukcja obsługi  
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Maszyny serii TW1-243/273 / TW3-441 są szeroko wykorzystywane przy produkcji walizek, namiotów, mat, 
skórzanych pasków, żagli, toreb przemysłowych, osłon na budowy itp. 
Modele te wyposażone są w specjalną dźwignię do podciągania nici, pojedynczą igłę oraz specjalny 
chwytacz wahadłowy do tworzenia ściegu stębnowego. Maszyna TW1-273 wyposażona jest w transport 
górny i dolny, natomiast maszyna TW1-243 / TW3-441 – w transport potrójny. Oba modele cechuje bardzo 
wysoka moc podawania umożliwiająca zszywanie nawet kilku warstw materiału – zarówno śliskiego, bardzo 
grubego, jak i bardzo długiego. Ścieg stębnowy tworzony przez te maszyny jest bardzo wysokiej jakości.  
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Zastosowanie do szycia materiałów ciężkich (grubych) i bardzo ciężkich 

Maks. prędkośd szycia 800 ścieg./min. 

Maks. długośd ściegu 11mm 

Skok igielnicy 56mm 

Wznios stopki dociskowej 
13mm ręcznie 

20mm za pomocą podnośnika kolanowego 

Chwytacz KSP-204N 

Igła DY x 17 26# 

Średnica cylindra 81mm 

Oliwienie ręczne 

Moc silnika 550W 

 
 

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 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.   
 

 
 

INSTALACJA SILNIKA 
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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. 

 
 

INSTALACJA OSŁONY PASA 
 

Osłona pasa jest obowiązkowym elementem 
bezpieczeostwa pracy na maszynie. 
W celu zainstalowania osłony pasa należy: 

 zainstalowad wspornik  sworznia w otworze na 
obudowie maszyny 

 założyd osłonę  na obudowę maszyny 

 założyd pas klinowy na koło ręczne 

 zainstalowad osłonę  na osłonie  

 przy pomocy wkrętów do drewna przymocowad 
osłonę do stołu maszynowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIWIENIE 
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Olej należy aplikowad w punktach oznaczonych 
strzałkami na ilustracji obok.  

 
 

INSTALACJA IGŁY 
 

W celu zainstalowania igły należy: 

 przekręcając koło ręczne ustawid igielnicę w 
najwyższym położeniu 

 poluzowad śrubę  mocującą igłę 

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

 dokręcid śrubę . 
 
Nieprawidłowe ustawienie igieł: 

 niewystarczające umieszczenie igły w 
mocowaniu 

 nieprawidłowe ustawienie rowka igły.  
 

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. 

 

 

NAWIJANIE NICI BĘBENKA 
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W celu nawinięcia nici bębenka należy: 

 przewlec nid ze szpulki przez punkty A, B, C, D 

 obwinąd nid kilkakrotnie wokół bębenka 

 ustawid dźwignię nawijarki na bębenku – 
wówczas można rozpocząd automatyczne 
nawijanie bębenka  

 po nawinięciu nici na bębenek, zwolnid dźwignię 
nawijarki – nawijanie nici zostanie 
automatycznie zatrzymane. 

 
 

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 przekręcid śrubę : 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – aby zwiększyd ilośd nawijanej nici 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara – aby zmniejszyd ilośd nawijanej nici. 

 
 

INSTALACJA BĘBENKA  
 

W celu wyjęcia bębenka należy: 

 otworzyd osłonę chwytacza 

 ustawid igielnicę w najniższym położeniu 

 umieścid otwieracz  pomiędzy sprężynę  a 
kasetkę bębenka  

 docisnąd sprężynę  

 wyjąd kasetkę bębenka  

 wyciągnąd bębenek z kasetki. 
 
W celu zainstalowania bębenka należy: 

 wyciągnąd koniec nici bębenka i umieścid 
bębenek  w kasetce  

 przewlec nid bębenka przez szczelinę , a 
następnie przez otwór pod sprężyną  
naprężacza 

 po założeniu na chwytacz, kasetka bębenka 
zostanie zabezpieczona przez sprężynę . 

 
 
 
 

NAWLEKANIE NICI IGŁOWEJ 
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Nid igłową należy przewlec zgodnie z ilustracją 
obok. 

 
 

REGULACJA NAPRĘŻENIA  NICI 
 

W celu dokonania regulacji naprężenia nici igłowej 
należy przekręcid nakrętkę : 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – 
aby zwiększyd naprężenie nici igłowej 

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

 
W celu dokonania regulacji naprężenia nici bębenka 
należy przekręcid śrubę : 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – 
aby zwiększyd naprężenie nici bębenka 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA DŁUGOŚCI ŚCIEGU 
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Do regulacji ściegu służy specjalne pokrętło 
regulacyjne z podziałką . Wartości na podziałce 
wskazują długośd ściegu w mm. 
Po ustawieniu żądanej długości ściegu należy 
dokręcid nakrętkę . 
 
W przypadku transportu wstecznego należy obniżyd 
pręt regulacji długości ściegu w celu załączenia 
szycia wstecznego. Aby powrócid do szycia w 
kierunku normalnym należy zwolnid docisk pręta. 
 
Uwaga 
W przypadku poluzowania pręta regulacyjnego od 
jego ciągłego opuszczania i podnoszenia, należy 
odpowiednio dokręcid śrubę .  

 

REGULACJA SPRĘŻYNY PODCIĄGACZA NICI 
 
W celu dokonania regulacji skoku sprężyny 
podciągacza nici należy poluzowad śrubę  i 
przesunąd płytkę blokującą : 

 w dół – aby zwiększyd skok sprężyny 

 w górę – aby zmniejszyd skok sprężyny. 
 
W celu dokonania regulacji naprężenia sprężyny 
podciągacza nici należy poluzowad nakrętkę  i 
przy pomocy wkrętaka przekręcid wałek sprężyny: 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 
– aby zwiększyd naprężenie sprężyny 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – 
aby zmniejszyd naprężenie sprężyny.  

 
 
 
 
 
 

REGULACJA DOCISKU STOPKI 
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Siła docisku stopki zależy od grubości szytego 
materiału. 
W celu dokonania regulacji siły docisku stopki 
należy poluzowad nakrętkę  i przekręcid śrubę : 

 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – 
aby zwiększyd docisk stopki 

 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara 
– aby zmniejszyd docisk stopki. 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcid nakrętkę . 

 
 

REGULACJA WYSOKOŚCI USTAWIENIA ZĄBKÓW TRANSPORTU  
 

Standardowo ząbki transportu ustawione w 
najwyższym położeniu, powinny znajdowad się 
1.3~1.5mm nad powierzchnią płytki ściegowej.  
W celu dokonania regulacji wysokości ustawienia (w 
wyniku zmiany warunków szycia lub wymiany 
ząbków) należy: 

 ustawid ząbki transportu w najwyższym 
położeniu i sprawdzid wysokośd ich ustawienia 

 dokręcid śrubę  ząbków transportu 

 tymczasowo ustawid ząbki transportu wyżej lub 
niżej w stosunku do ustawienia standardowego 
w zależności od specjalnych warunków szycia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACJA SYNCHRONIZACJI IGŁY I CHWYTACZA 
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 Wysokośd ustawienia igielnicy 
Gdy igielnica jest podniesiona na wysokośd 
4.5~5.5mm znad jej najniższego położenia, czubek 
chwytacza powinien znajdowad się na wysokości osi 
symetrii igły, a odległośd pomiędzy czubkiem 
chwytacza a górną krawędzią oczka w igle powinna 
wynosid 2.5~3mm. 
 
 Położenie chwytacza 
W celu dokonania regulacji położenia chwytacza 
należy poluzowad śrubę  korby  w otworze  w 
łożu maszyny i przesunąd korbę do przodu lub do 
tyłu. Po dokonaniu regulacji ustawienia czubka 
chwytacza należy dokręcid śrubę . 
 
Prześwit pomiędzy czubkiem chwytacza a igielnicą 
powinien wynosid 0.05~0.3mm. W celu dokonania 
regulacji należy poluzowad śrubę tylnej korby oraz 
śrubę kołnierza na dolnym wałku i przesunąd dolny 
wałek odpowiednio w lewo lub w prawo. Po 
dokonaniu regulacji należy dokręcid śruby. 

 

 
 

REGULACJA WIELKOŚCI SKOKU STOPKI PRZEMIENNEJ 
 
Zakres skoku stopki dociskowej przemiennej jest 
ściśle określony.  
 
W przypadku szycia normalnego, skok zewnętrznej 
stopki dociskowej wynosi 6mm, a wewnętrznej 
stopki – 4.5mm. W przypadku zainstalowania 
dodatkowych mechanizmów, skoki obu stopek 
powinny byd takie same. 
W celu dokonania regulacji należy poluzowad śrubę 
 korby i przesunąd korbę: 

 w górę – aby zwiększyd zakres skoku zewnętrznej 
stopki dociskowej 

 w dół – aby zmniejszyd zakres skoku zewnętrznej 
stopki dociskowej. 

Po dokonaniu regulacji należy dokręcid śrubę . 
 

 
W celu dokonania regulacji skoku obu stopek należy poluzowad śrubę  i dokonad regulacji odległości B 
pomiędzy śrubą a wałkiem transportu górnego: 

 zmniejszenie odległości B powoduje zwiększeniu skoku obu stopek 

 zwiększenie odległości B powoduje zmniejszenie skoku obu stopek. 
 

 

REGULACJA SYNCHRONIZACJI GÓRNEGO TRANSPORTU 
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Niezwracając uwagi na transport dolny należy 
obniżyd pręt wznoszący stopkę dociskową. 
 
W przypadku modelu TW1-243/TW3-441 należy 
poluzowad śrubę , ustawid położenie względne 
pomiędzy elementem  i , a po dokonaniu 
regulacji – dokręcid śrubę . 
 
W przypadku modelu TW1-273 należy poluzowad 
śrubę  i przekręcid ślimak , a po dokonaniu 
regulacji – dokręcid śrubę . 

 
 
 
 
 


