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Krajarki  krawieckie  HF-100  i  HF-125  spełniają  następujące

wymagania:

Dyrektywy WE (EC):

• Dyrektywa  Maszynowa  98/37/EC  (znowelizowana  dyrektywą

2006/42/WE)

• Dyrektywa niskiego Napięcia 93/68/EWG

• Dyrektywa  Kompatybilności  Elektromagnetycznej

2004/108/WE

Wymagania zasadnicze w RP:

• Dz. U. nr 155 poz. 1089 z 21-08-2007Rozporządzenie Ministra

Gospodarki  z dnia  21.08.2007r.  w  sprawie  zasadniczych

wymagań dla sprzętu elektrycznego.

• Dz. U. nr 259 poz. 2170 z 20-12-2005 Rozporządzenie Ministra

Gospodarki  z dnia  20.12.2005r.  w  sprawie  zasadniczych

wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

• Dz. U. nr 82 poz. 556 z 13-04-2007

• Ustawa  z  dnia  13  kwietnia  2007r.  o  kompatybilności

elektromagnetycznej

Normy zharmonizowane:

• PN-EN ISO 12100-1;

• PN-EN ISO 12100-2;

• PN-EN 60745-1
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KRAJARKI TARCZOWE

HF-100
HF-125
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INSTRUKCJA OBSŁUGI HF-100, HF-125

Rys.1a. Ogólny widok krajarki HF-100 (lewa strona).

1. stopa, 9. nakrętka noŜa
2. osłona noŜa,        10. osłona czołowa,
3. rękojeść krajarki,
4. uchwyt osłony czołowej,
5a. włącznik
5b. wyłącznik, 
6. silnik, 
7. ostrzałka, 
8. nóŜ tarczowy, 
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 7. Uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  nie  obejmują  prawa  uŜytkownika  do

domagania się  zwrotu utraconych zysków bądź  szkód spowodowanych
wadliwym działaniem urządzenia oraz kosztów demontaŜu urządzenia.

 8. Wybór sposobu usunięcia wady naleŜy do Gwaranta, który moŜe rzecz
naprawić  poprzez:  naprawę  bądź  wymianę  części  uszkodzonej,  lub
wymianę całej rzeczy.

 9. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14
dni od jego zgłoszenia.

 10.W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Gwarant zobowiązuje
się do naprawy urządzenia lub jego uszkodzonej części w ciągu 14 dni od
daty jego dostarczenia do sprzedawcy. Jeśli usunięcie wady, z powodu jej
skomplikowania  wymaga  znacznego  nakładu  pracy  lub  wymaga
zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin ten ulega stosownemu
przedłuŜeniu,  przy  czym  gwarant  dołoŜy  naleŜytej  staranności,  aby
usunąć wadę, w moŜliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 30
dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 11.Gwarant określa szczegółowe zasady gwarancji w Karcie Gwarancyjnej.
 12.UŜytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

• stwierdzenia  samowolnych  wpisów  lub  poprawek  w  karcie
gwarancyjnej dokonanych przez osobę nieuprawnioną,

• stwierdzenia  przez  Gwaranta  lub  Sprzedawcę  dokonania
samowolnych  zmian  konstrukcyjnych  bądź  regulacji  nie
przewidzianych w instrukcji obsługi,

•

W prawach nie omówionych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie ogólne
warunki  umów  sprzedaŜy  detalicznej  towarów  oraz  ogólne  warunki
gwarancyjne dotyczące towarów trwałego uŜytku (Uchwała R.M. nr 71 z dn.
15-06-1983r., M.P. z dn. 29-06-1983r. Nr 21).

Postępowanie reklamacyjne:
1. W  przypadku  reklamacji  uŜytkownik  ma  obowiązek  dostarczenia

wadliwego urządzenia bezpośrednio do punktu serwisowego producenta.
2. W przypadku, jeśli waga sprzętu nie przekracza 20kg, koszty transportu i

jego  zapewnienie  pokrywa  uŜytkownik.  W  pozostałych  przypadkach
naprawy  dokonywane  są  w  miejscu  wskazanym  przez  nabywcę,  po
uprzednim zgłoszeniu reklamacji do gwaranta.

3. Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć sprzedawcy czyste i kompletne
urządzenie wraz z krótkim opisem stwierdzonych wad.
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WARUNKI GWARANCJI

 1. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta zwanego dalej Gwarantem
do  nieodpłatnego  usunięcia  wad  fizycznych  produktu  licząc  od  daty
sprzedaŜy. Zakres ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do produktów
Hoffman zakupionych i uŜytkowanych na obszarze RP.

 2. Firma  P.P.M.i  U.  HOFFMAN  SP.J.  gwarantuje,  Ŝe  zakupiony  przez
Państwo  produkt  marki  Hoffman  jest  wolny  od  wad  materiałowych  i
fabrycznych oraz spełnia parametry techniczne określone dla danego typu
produktu.

 3. Niniejsza  karta  gwarancyjna  wraz  z  reklamowanym  produktem  jest
dowodem przysługującej gwarancji. W przypadku gdy wpisane na karcie
dane są nieczytelne, niepełne lub zatarte, gwarant moŜe dodatkowo Ŝądać
okazania  paragonu  lub  faktury  zakupu  przy  rozpatrywaniu  zgłoszenia
reklamacyjnego.

 4. Niniejsza  gwarancja  nie  obejmuje  zakupionych  urządzeń,  w  których
uszkodzenia powstały na skutek:
• niewłaściwej  lub  niestarannej  obsługi  lub  eksploatacji  niezgodnej  z

przeznaczeniem lub na skutek niewiedzy uŜytkownika,
• mechanicznego  uszkodzenia  produktu  powstałego  wskutek

niewłaściwego  przechowywania,  transportu  lub  nie  wykonania
przewidzianych zabiegów konserwacyjnych,

• mechanicznego  uszkodzenia  produktu  powstałego  w  wyniku
przeciąŜenia i wywołanych nim wad,

• napraw dokonanych przez osoby do tego nieupowaŜnione,
• czynności  konserwacyjno-naprawczych  wykonanych  przez

uŜytkownika w wyniku których wada powstała,
• działania  siły  wyŜszej  (ulewa,  poŜar,  powódź,  wyładowania

atmosferyczne, itp.),
• uŜytkowania  niezgodnego  z  zaleceniami  zawartymi  w  instrukcji

obsługi,
• uŜywania  nieoryginalnych  części  zamiennych  bądź  stosowania

materiałów  eksploatacyjnych  nie  przeznaczonych  do  uŜywania  z
danym produktem,

 5. Zakresem ochrony  gwarancyjnej  nie  są  objęte:  czynności  związane  z
montaŜem, uruchomieniem, konserwacją, a takŜe czynności przewidziane
w instrukcji  obsługi,  które  uŜytkownik  jest  zobowiązany wykonać  we
własnym zakresie i na własny koszt.

 6. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (ostrza, kamienie
ścierne, szczotki silnika itp)
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Rys.1b. Ogólny widok krajarki HF-100 (prawa strona).

11. przeciwostrze
12. cięgno ostrzałki.
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PRZEZNACZENIE
Krajarki  krawieckie  HF-100 i  HF-125 słuŜą  wyłącznie  do krojenia
(rozkrawania)  tkanin  tekstylnych  (naturalnych,  syntetycznych,
powlekanych) ułoŜonych w wielowarstwowe pokłady.
UWAGA!  Krajarkami  nie  mo Ŝna  ciąć  materiałów:  twardych
nietekstylnych  (tj.  drewno  i  podobne,  mięso,  kości  i  podobne,
twarde tworzywa i metale).
UŜywanie krajarki do cięcia materiałów niezgodnych z podanymi w
instrukcji obsługi grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

Wysokość krojonej warstwy dochodzi do:

Krajarki krawieckie
Rodzaj materiału HF-100 HF-125

Wysokość warstwy
Miękkie 85mm 98mm
Twarde 45mm 55mm

OPIS URZĄDZENIA
Krajarki  krawieckie  HF-100  i  HF-125  są  wygodnymi  w  pracy,
wysokowydajnymi  urządzeniami  ręcznymi.  Krajarki  wyróŜniają  się
oryginalnym (wzór uŜytkowy 44509) i nowoczesnym rozwiązaniem
konstrukcyjnym, zapewniającym konkurencyjne parametry uŜytkowe
w  porównaniu  z  podobnymi  urządzeniami  produkowanymi  przez
uznane firmy światowe.  Krajarki  HF-100  i  HF-125  są  kilkakrotnie
lŜejsze od podobnych urządzeń o tej samej grubości krojenia. Ponadto
niewielka  średnica  noŜa  gwarantuje  minimalny  i  ze  wszystkich
znanych  krajarek  najmniejszy  błąd  w  wykrojach  poszczególnych
warstw  przy  krojeniu  po  łuku.  Właściwy  dobór  materiałów  oraz
odpowiednio dokładne wykonanie wszystkich elementów zapewniają
długą Ŝywotność i niezawodną pracę urządzenia. 
UWAGA!  Krajarki  tarczowe  HF-100  i  HF-125  są  przeznaczone
głównie dla osób praworęcznych. Osoby leworęczne muszą zachować
szczególną ostroŜność podczas uŜytkowania krajarek.

Krajarki HF-100 i HF-125 produkowane są w następujących wersjach:
- wysokoobrotowej  z  przeciwostrzem  i  ostrzałką  jednostronnie

ostrzącą – do materiałów miękkich,
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KARTA GWARANCYJNA

na krajarkę
krawiecką .................................................................................................

..

nr wyrobu ........................... data produkcji ..............................

Okres gwarancyjny

krajarka miesięcy

 miesięcy

 miesięcy

 

 

Data sprzedaŜy ..........................................................................

podpis i pieczęć punktu sprzedaŜy

SERWIS PROWADZI ZAKŁAD PRODUCENTA
ul. Poznańska 51, 93-134 Łódź, tel. 042 684 43 72

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 
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KARTA MASZYNY

1. Nazwa maszyny ...............................................................
2. Rok produkcji ...............................................................
3. Nr fabryczny ...............................................................
4. Nr inwentarzowy ...............................................................
5. Nr rejestracji ...............................................................
6. Miejsce zainstalowania ...............................................................
7. Przeglądy, remonty, naprawy, modernizacje, badania kontrolne:

L. p. Data
zgłoszenia

Data
realizacji

Nr zgłoszenia
awarii

maszyny

Opis naprawy, przeglądu,
remontu, modernizacji, badania

Nr
faktury

Wartość
faktury

Podpis
wykonawcy

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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- niskoobrotowej z przeciwostrzem i ostrzałką jednostronnie ostrzącą
– do materiałów twardych,

- wysokoobrotowej  bez  przeciwostrza  i  ostrzałką  dwustronnie
ostrzącą  –  do  materiałów  miękkich  jeŜeli  wymagane  jest
symetryczne ostrze,

- na  zamówienie:  niskoobrotowej  bez  przeciwostrza  i  ostrzałką
dwustronnie ostrzącą.

KaŜdą  krajarką  niezaleŜnie  od  wersji  moŜna  kroić  wszystkie
materiały,  ale  przy  uŜyciu  właściwie  dobranej  maszyny  cięcie
przebiega  łatwiej  i  wydajniej.  Zaletą  krajarki  z  przeciwostrzem  i
ostrzałką jednostronnie ostrzącą jest mniejsza tendencja do wciągania
ostatniej  warstwy  materiału  w  szczelinę  w  stopie  oraz  mniejsze
zuŜycie tarczy przy ostrzeniu. Natomiast w krajarce bez przeciwostrza
ostrzałka  dwustronnie  ostrząca daje ostrze  symetryczne ułatwiające
prowadzenie krajarki po prostej.

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry Jednostka

miary
Typ krajarki

HF-100 HF-125
Maksymalna grubość krojenia mm 85 98

Średnica noŜa mm 96 125

Silnik
Moc W 380 380

Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
Liczba obrotów obr/min 20 000 20 000

Liczba
obrotów noŜa

Niskoobrotowa obr/min 500 500
Wysokoobrotowa obr/min 1 000 1 000

Masa krajarki kg 3,5 3,5

Średni  poziom  ciśnienia  akustycznego  (hałasu)  na  powierzechni
pomiarowej A dla krajarek HF-100 i HF-125 wynosi9:

LpAm = 76,2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej przy poziomie odniesienia 1 [pW] wynosi:

LwA = 87,2 ±0,7 dB(A).

Wypadkowe przyspieszenie dla wszystkich osi (drgania) z
uwzglęnieniem niepewności pomiarowej wynosi:
a = 0,69 ±0,06 m/s2 
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Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z Dyrektywą 98/37WE(EC)
(znowelizowaną dyrektywą 2006/42/WE) dotyczącą zasadniczych
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259 poz.
2170 z 2005r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki) oraz normą PN-
EN ISO 3744:1993. Wyniki pomiarów zawarte są w protokole z badań
nr SB-09-018/06.

PRZYŁĄCZANIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Krajarki HF-100 i HF-125 mają II klasę ochronności i w związku z
tym nie wymagają uziemienia. Przystosowane są do zasilania z sieci
jednofazowego  prądu  zmiennego  o  napięciu  230V i  częstotliwości
50Hz. Uruchomienie noŜa następuje przez naciśnięcie przycisku (5a),
a zatrzymanie przez naciśnięcie przycisku (5b) /rys.1/. 

UWAGA!  Krajarka  wyposaŜona  jest  w  urządzenie  zapobiegające
niespodziewanemu uruchomieniu,  tzn.  |po  niespodziewanym zaniku
napięcia  w sieci  i  po  powtórnym się  jego pojawieniu  krajarka nie
włączy się samoczynnie. Aby ją włączyć, naleŜy powtórnie nasisnąć
przycisk (5a).

KROJENIE WARSTWY MATERIAŁU
Przygotowaną  do  rozcięcia  warstwę  materiału  umieścić  na  stopie
krajarki /rys.2/, następnie uchwytem (4) podnieść osłonę czołową (10)
na  wysokość  warstwy  tak,  aby  podczas  krojenia  ślizgała  się  po
powierzchni  rozcinanego  materiału.  W ustalonym połoŜeniu  osłona
utrzymuje  się  samoczynnie.  Trzymając  za  rękojeść  (3)  uruchomić
silnik przyciskiem (5a) i rozpocząć krojenie.
UWAGA ! KaŜdorazowo po zakończeniu krojenia wyłączyć silnik
przyciskiem (5b).
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UWAGI BHP
● obowiązkowo utrzymywać na miejscu pracy porządek,
● nie wystawiać urządzenia na deszcz,
● nie uŜywać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu;
● dbać o dobre oświetlenie miejsca pracy,
● nie uŜywać urządzenia w miejscach, w których znajdują się ciecze łatwopalne lub

gazy,
● unikać dotykania części uziemionych (np. rurociągów, kaloryferów, kuchenek,

chłodziarek),
● nie pozwalać osobom postronnym, a zwłaszcza dzieciom, na dotykanie urządzenia lub

przewodu elektrycznego i nie dopuszczać ich do miejsca pracy,
● nie uŜywane urządzenie zaleca się przechowywać w miejscu suchym, zamkniętym,

niedostępnym dla dzieci,
● unikać przeciąŜania urządzenia,
● nie uŜywać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
● uŜywać maskę ochronną, jeŜeli podczas cięcia powstaje pył,
● jeŜeli urządzenie jest przystosowane do przyłączenia odciągu i pochłaniaczy pyłu,

upewnić się, Ŝe jest on przyłączony i poprawnie uŜyty,
● nigdy nie odłączać urządzenia od gniazdka ciągnąc za przewód. Chronić przewód

przed nadmiernym ciepłem, olejem i ostrymi krawędziami,
● cały czas stać pewnie i w równowadze,
● urządzenie robocze utrzymywać w stanie czystym i naostrzonym, w celu zapewnienia

lepszej i bezpieczniejszej pracy, przestrzegać instrukcji smarowania i wymiany
wyposaŜenia,

● okresowo sprawdzać przewód urządzenia, a w razie uszkodzenia zlecić naprawę w
uprawnionym warsztacie,

● okresowo sprawdzać przedłuŜacze, a w razie uszkodzenia wymienić je,
● w przypadku, gdy się urządzeniem nie pracuje i przed przystąpieniem do czynności

związanych z obsługą narzędzia lub wymianą wyposaŜenia, jak tarcze, i inne narzędzia
robocze, naleŜy je odłączyć od sieci,

● przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy usunięto klucze i wkrętaki uŜyte do
przygotowania urządzenia do pracy,

● przed wetknięciem wtyczki do gniazdka upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone,
● uwaŜać na to, co się robi, pracować rozwaŜnie i nie pracować urządzeniem, gdy jest

się zmęczonym,
● sprawdzać ustawienie części ruchomych, czy poruszają się swobdnie, czy nie są

pęknięte, jak są zmontowane oraz inne okoliczności mogące wpływać na ich pracę,
● uszkodzona osłona lub inna część powinna być naleŜycie naprawiona lub wymieniona

w autoryzowanym warsztacie, jeŜeli w instrukcji obsługi nie postanowiono inaczej,
● nie uŜywać urządzenia, jeŜeli ni moŜna go załączyć i wyłączyć łącznikiem,
● niniejsze urządzenie elektryczne spełnia odpowiednie wymagania dotyczące

bezpieczeństwa uŜytkowania. Zaleca się, aby naprawy wykonywały osoby
wykwalifikowane, stosując oryginalne części zamienne, gdyŜ w przeciwnym razie
uŜytkownik moŜe być naraŜony na powaŜne niebezpieczeństwo.

♦

Producent  zastrzega sobie  prawo wprowadzania  zmian konstrukcyjnych w  urządzeniu  w
stosunku do niniejszego opisu
Wszelkie uwagi o pracy urządzenia prosimy kierować na adres producenta.

15



INSTRUKCJA OBSŁUGI HF-100, HF-125
W tym celu naleŜy :
1. Wyjąć wtyczkę z kontaktu.
2. Zdjąć osłonę noŜa.
3. Odkręcić nakrętkę mocującą tarczę tnącą.
4. Wyjąć tarczę tnącą.
5. Wykręcić wkręt (26) oznaczony strzałką „SMAR”
6. WłoŜyć wtyczkę do kontaktu i uruchomić krajarkę.
7. Przez otwór  w którym był  umieszczony  wkręt  (26)  niewielkimi  porcjami

(przy  uruchomionej  krajarce)  wprowadzić  smar  aŜ  do  ukazania  się  jego
nadmiaru w szczelinie przy kole, do którego mocowana jest tarcza tnąca.

8. Po  zakończeniu  smarowania  zakręcić  wkrętem  (26)  otwór  i  przy
uruchomionej krajarce czekać  około 2 –3 minuty po czym usunąć nadmiar
smaru z krajarki.

9. Wyłączyć krajarkę i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
10.Wytrzeć starannie krajarkę
11.ZałoŜyć tarczę tnącą i zakręcić nakrętkę mocującą.
12.ZałoŜyć osłonę noŜa.
UWAGA !
Pod  rygorem  utraty  gwarancji  stosować  wyłącznie  smar  dostarczany  przez
producenta.

Olejem do maszyn szyjących smarować w miejscu oznaczonym strzałką „B” na
rys.8b. i rys.9. Strzałka „B” pokazuje miejsce smarowania osi zespołu ściernicy.
Smarowanie  osi  naleŜy  wykonywać  kaŜdorazowo  przy  smarowaniu
mechanizmu napędowego. W tym celu, przy odpowiednim pochyleniu krajarki,
naleŜy doprowadzić  bezpośrednio  do odsłoniętej  końcówki  osi  1  – 2 krople
oleju i wykonać ręką kilka ruchów zespołem ściernicy, aby olej spłynął na całą
powierzchnię osi.

WYPOSAśENIE DODATKOWE
1. NóŜ 1 szt.
2. Tarcza ścierna 1 szt.
3. Klucz do mocowania tarczy tnącej 1 szt.
4. Smar specjalny 1 tuba
5. Klucz imbusowy 1 szt.
6. Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

WYPOSAśENIE SPECJALNE
27.Uchwyt wysięgnika.
28.Wysięgnik
29.Elementy mocujące przewód wysięgnika.
WyposaŜenie specjalne wraz z podwieszeniem instalacji elektrycznej oferujemy w naszym
sklepie fabrycznym.
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Rys.2  Krojenie warstwy materiału 

OSTRZENIE NOśA
Dobrą  wydajność  i  jakość  krojenia uzyskuje  się  tylko  przy  ostrym
noŜu. Wzrost oporu krojenia wskazuje na to, Ŝe ostrze noŜa uległo
stępieniu.
W  celu  naostrzenia  przyciągnąć  cięgnem  (12)  ostrzałkę  (7)  do
wirującego  noŜa  jak  na  rys.3.  Skuteczność  ostrzenia  ocenić  próbą
rozcinania  pojedynczej  warstwy  tkaniny.  NóŜ  jest  ostry  gdy  przy
prawidłowo ustawionej stopie rozcina pojedynczą warstwę.
JeŜeli  ostrzenie jest nieskuteczne naleŜy powiększyć  kąt  nachylenia
tarczy ściernej do płaszczyzny noŜa. W tym celu przy zatrzymanym
noŜu obrócić mimośród (15) kluczem imbusowym znajdującym się w
wyposaŜeniu dodatkowym o niewielki kąt w kierunku strzałki.
UWAGA! Nie wolno luzować wkręta (16).
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Rys 3. Ostrzenie noŜa

Właściwy  kąt  nachylenia  tarczy  ściernej  ustalić  metodą  prób
sprawdzając  skuteczność  ostrzenia  noŜa,  w  razie  potrzeby
wielokrotnie  powtarzając  (jak  wyŜej)  obrót  mimośrodu o  niewielki
kąt.  Przy  wymianie  noŜa  na  nowy,  wymianie  lub  zmianie  tarczy
ściernej mimośrodem (15) ustalić wstępnie najmniejszy kąt nachylenia
tarczy ściernej do noŜa, a następnie w sposób wyŜej opisany ustalić
właściwy  kąt  nachylenia  tarczy.  Eksploatacja  oraz  wielokrotne
ostrzenie noŜa prowadzą do znacznego powiększenia kąta ostrza noŜa
tak,  Ŝe  nadmiernie  wzrasta  opór  krojenia.  NóŜ  naleŜy  wtedy
wymontować i wymienić na nowy.
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Zmontowany zespół  ściernicy  naleŜy  przyłączyć  wkrętami  (18)  do
ceownika (22) zawsze w jednym połoŜeniu, tzn. tak, aby nakrętka (19)
była od strony cięgna ostrzałki (12) /rys.8a/.

KONSERWACJA
Aby urządzenie utrzymywało naleŜytą sprawność techniczną naleŜy je
konserwować  przez  systematyczne  czyszczenie  i  smarowanie.
Okresowo w zaleŜności od nasilenia pracy naleŜy oczyścić krajarkę z
kurzu,  resztek  nici,  tkanin  itp.,  zwracając  szczególną  uwagę  na
szczeliny nóŜ – korpus i nóŜ – osłona. Gromadzące się tam odpadki
krojenia mogą  hamować  ruch obrotowy noŜa.  Ich obecność  moŜna
sprawdzić  poruszając  tarczę  noŜa  ręką  jak  na  rys.9  w  zakresie
wynikającym  z  luzu  międzyzębnego  przekładni  zębatej.  Tarcza
powinna obracać się swobodnie o kąt 3-5 stopni. JeŜeli stwierdzi się
opór naleŜy zdjąć nóŜ i usunąć pędzlem resztki krojonych materiałów.

Do smarowania krajarki naleŜy uŜywać dwóch środków: specjalnego
smaru będącego na wyposaŜeniu urządzenia i  oleju do smarowania
maszyn szyjących.  Smarem specjalnym smarować  co  trzy  miesiące
(150 godzin pracy) mechanizm napędowy w miejscu pokazanym na
rys.9 strzałką „A”.

Rys.9 Konserwacja.
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WYMIANA TARCZY ŚCIERNEJ

Rys.8 Wymiana tarczy ściernej
JeŜeli  z  powodu zuŜycia ściernicy nie moŜna uzyskać  skutecznego
ostrzenia,  naleŜy  /rys.8/  tarczę  ścierną  wymienić  na  nową  lub
przemontować ściernicę i wykorzystać do ostrzenia jej drugą stronę.
W obu przypadkach naleŜy zdemontować zespół ściernicy /rys.8b/. W
tym celu naleŜy:
- wykręcić dwa wkręty (18) /rys.8a/,
- odłączyć zespół ściernicy od ceownika (22),
- z tulei (21) wyjąć oś (20)
- przytrzymując ręką kołnierz tulei (24) odkręcić nakrętkę (19),
- rozłączyć  wszystkie elementy zespołu i dokonać  wymiany tarczy
ściernej (23).

MontaŜ zespołu ściernicy wykonujemy wkładając na tuleję elementy
w kolejności odwrotnej.
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ZDEJMOWANIE NO śA

Rys.4 Zdejmowanie noŜa
UWAGA!  W  celu  uniknięcia  wypadku  podczas  zakładania  i
zdejmowania  tarczy  tnącej  naleŜy  wyjąć  wtyczkę  z  kontaktu,  aby
zapobiec przypadkowemu włączeniu krajarki.

Aby zdementować nóŜ /rys.4/ naleŜy: podnieść osłonę czołową (10)
całkowicie do góry; poluzować wkręt (13), odkręcić wkręt (14), wyjąć
skośnie osłonę noŜa (2); za pomocą klucza będącego na wyposaŜeniu
krajarki  odkręcić  nakrętkę  noŜa  (9),  odciągnąć  wkrętakiem płytkę
przeciwostrza (11) i  zdjąć  nóŜ  (8).  Przy zakładaniu noŜa czynności
wykonać w odwrotnej kolejności.
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REGULACJA POŁO śENIA STOPY

Rys.5 Regulacja połoŜenia stopy (stopa z przeciwostrzem)
Najlepszą skuteczność rozcinania uzyskuje się przy takim ustawieniu
noŜa aby wymiar „W” na rys.5 i 6 wynosił:
- w przypadku stopy z przeciwostrzem – 2 mm (rys.5),
- w przypadku stopy bez przeciwostrza – 5-6 mm (rys.6).
Zmiana  średnicy  noŜa  (zuŜycie,  wymiana)  wymaga  regulacji
połoŜenia  stopy  względem  noŜa.  Dla  dokonania  regulacji  naleŜy
poluzować  wkręty  (17)  i  (13)  /rys.7/,  a  następnie  pokręcając
mimośrodem  (25)  ustawić  prawidłowy  wymiar  „W”  unosząc  lub
opuszczając stopę. Po wyregulowaniu dokręcić uprzednio poluzowane
wkręty.
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Rys.7 Regulacja połoŜenia stopy

Zakres regulacji połoŜenia stopy wystarcza  aby eksploatować nóŜ do
średnicy :

85 mm (krajarka HF-100),
115 mm (krajarka HF-125),

kosztem zmniejszenia maksymalnej grubości krojenia do
 

77 mm (krajarka HF-100),
117 mm (krajarka HF-125).

JeŜeli  średnica  noŜa  zmniejszy  się  poniŜej  85  mm (HF-100)  lub
poniŜej 115 (HF-125) nóŜ naleŜy wymienić na nowy.
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