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Modele: 220, 221 240, 241 
251, 271 281 252 352 261 

221-
19/2 
221-
19/4 

Liczba ściegów (maks. 
wydajność) 3000 2500 2500 2300 2000 

Długość

 

ściegu  2-8mm 2-8mm 2-8mm 2-8mm 2-8mm 

Efektywna średnica 
ręcznego koła maszyny 63mm 63mm 63mm 63mm 63mm 

Szerokość pasa klinowego, 
napędowego 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 

Moc silnika 0.25kW 0.25kW 0.25kW 0.25kW 0.25kW 

Liczba obrotów na minutę

 

1400 1400 1400 1400 1400 

Efektywna średnica koła 
pasowego, napędowego na 

wałku silnika  
125mm 106mm 106mm 100mm 90mm 

System igieł

 

251 EU 251 LG 251 LG 251 LG 251 

Poziom hałasu 75dbA 75dbA 75dbA 75dbA 75dbA 

 
 

Podczas szycia materiałów szczególnie delikatnych, gdzie przy tworzeniu ściegu wymagana jest duża 
precyzja, należy pracować na zmniejszonej prędkości ok. 2500 obr./min. (używając koła pasowego, 
napędowego na wałku silnika o średnicy 106mm) lub ok. 2300 obr./min. (używając koła pasowego, 
napędowego na wałku silnika o średnicy 100mm). 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 
 
Maszyna powinna być obsługiwana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel, po 
uprzednim zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi. 
 
Maszyna może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem określonym przez 
producenta maszyny. 
 
Wszelkie zabezpieczenia powinny być zainstalowane na maszynie przed rozpoczęciem pracy. Osłony 
zabezpieczające mogą zostać zdjęte jedynie, gdy maszyna ma postój lub gdy wymagają tego 
określone czynności naprawcze oraz regulacyjne. 
 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, należy bezzwłocznie zatrzymać pracę maszyny i 
wznowić ja dopiero po usunięciu usterki. 
 
Czynności związane z konserwacją i naprawą maszyny oraz inne prace przy instalacji elektrycznej 
powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. 
 
Należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych. 
 
Maszynę należy odłączyć od zasilania podczas nawlekania nici, regulacji i ustawień, wymiany igły, 
płytki ściegowej czy transportu oraz prac konserwacyjnych. 
 
Podczas pracy maszyny należy zawsze uważać na jej ruchome mechanizmy, w tym m.in. igłę i nóż.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

NAWLEKANIE NICI 

 

 

Przed przystąpieniem do nawlekania nici należy bezwzględnie odłączyć zasilanie od 
maszyny. 

 
Nić należy przewlec nad słupkiem prowadnika 
nici przez prowadnik A nici, tylną przelotkę B 
nici, pomiędzy krążkami C naprężacza nici (nie 
wokół sworznia) do przodu, przez przednie 
przelotki D nici (prawy otwór) oraz przez otwór 
na zacisku E igły.  
Nić nawlekana jest z dołu do góry. W tym celu 
należy przesunąć dźwignie igły do skrajnego 
położenia na lewo. 
Aby usprawnić czynność nawlekania należy, przy 
pomocy pedału maszynowego lub podnośnika 
kolanowego, docisnąć ramkę.   
 
Przelotki D nici umożliwiają nawlekanie nici na trzy sposoby – w zależności od sposobu nawleczenia 
nici, uzyskiwane jest różne naprężenie pętelek nici. W standardowym ustawieniu, nić przewlekana 
jest przez prawe otwory. Aby jednak uzyskać luźniejsze zaciągnięcie łańcuszka, nić należy przewlec 
przez lewe otwory. W celu dokonania dalszej regulacji należy odpowiednio ustawić sworzeń 
podciągacza nici (kołnierz nastawczy). 
 
Na naprężaczu C należy ustawić jak najmniejsze naprężenie nici – zbyt duże naprężenie nici może 
powodować powstawanie śladów po prawej stronie materiału. Należy używać odpowiednie nici 
wysokiej jakości o grubości i splocie typu: 120/proste, 120/podwójne, 200/podwójne. 
 
W przypadku maszyn wyposażonych w obcinacz nici (rys. 2), nić należy przewlec tak samo jak 
opisano wcześniej (rys. 1), z tym wyjątkiem, że dodatkowo nić należy przewlec przez przelotkę A, 
nacięcie w zacisku B nici, otwór w blaszce montażowej, aż do przedniej przelotki. W tym celu należy 
odciągnąć nasadkę sprężystą B. Dzięki temu zabiegowi, nić zostaje zakleszczona podczas operacji 
obcinania. Prześwit pomiędzy nakrętkami a kątownikiem powinien wynosić 0.2mm co umożliwi 
swobodny ruch osi łączącej D oraz nasadki hamulcowej (kleszczy) B.  
Pręt łączący E nie może się zakleszczać. 
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REGULACJA GŁĘBOKOŚCI ŚCIEGU (GŁĘBOKOŚĆ 

NAKŁUCIA) 

 
 

W PRZYPADKU MODELI 220, 221, 240, 241, 251, 261, 271, 281 

 

 
 
Pod płytką ramki znajduje się śruba regulacyjna A, która służy do regulacji głębokości ściegu czyli 
głębokości pracy igły. 
W celu sprawdzenia poprawności ustawienia należy przekręcając koło ręczne ustawić czubek igły 
bezpośrednio nad podbijakiem B. Przy właściwym ustawieniu, igła powinna przechodzić nad 
podbijakiem B nie dotykając go. Należy pamiętać, aby nie operować wówczas pedałem 
maszynowym, ani podnośnikiem kolanowym, gdyż może to zakłócić prawidłowe ustawienia 
głębokości pracy igły. W przypadku maszyn wyposażonych w automatyczną stopkę dociskową, 
podnoszenie stopki musi pozostawać luźne. 
 
Śrubę regulacyjną A należy przekręcić: 
• przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara – jeśli igła przechodzi zbyt wysoko nad 

podbijakiem B (odległość czubka igły od podbijaka jest zbyt duża) – rys. C 
• zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – jeśli igła uderza o podbijak B – rys. D. 
 
Zarówno śruba regulacyjna A jak i pokrętło z podziałką widoczne są przez niewielki otwór w ramce 
lub w stole. 
 
Jeśli podczas szycia, ściegi są przepuszczane tj. igła nie łapie spodniego materiału, należy przekręcić 
śrubę regulacyjną A przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara – rys. C.  
Jeśli podczas szycia następuje przebicie przez spodni materiał, należy przekręcić śrubę regulacyjną A 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – rys. D.  
 
W przypadku maszyn wyposażonych w sprężynujący podbijak (modele 251, 261, 271 i 281), 
szczególnie istotna jest precyzyjna regulacja języczków prowadników. 
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W PRZYPADKU MODELI 252, 352 

 

 
 
W przypadku modeli 252 i 352 podszywających ściegiem całkowicie niewidocznym (krytym 
podwójnie), materiał układany jest w kształcie litery „S” przy dowolnej odległości krawędzi od igły. 
 
W celu ustawienia żądanej głębokości ściegu (głębokości pracy igły) należy: 
 

1) odpowiednio ustawić prowadnik materiału : 
W zależności od grubości materiału, prowadnik materiału  należy ustawić na szerokości w 
przedniej części płytki ściegowej tak, aby zawinięcie znajdowało się dokładnie pomiędzy 
podbijakami. Od tego uzależniona jest praca prawego podbijaka:  
• jeśli zawinięcie znajduje się zbyt daleko na lewo – igła zbyt mocno przebija materiał  
• jeśli zawinięcie znajduje się zbyt daleko na prawo – igła nie łapie materiału. 
Regulacja prowadnika materiału jest niezależna od regulacji podbijaka. Nie należy jednak dotykać 
podbijaka.  
 

2) odpowiednio ustawić głębokość ściegu (głębokość pracy) lewego podbijaka : 
Lewy podbijak odpowiada za wygląd ściegu na zewnętrz materiału i wymaga szczególnie 
precyzyjnej regulacji. 
Głębokość ściegu: 
• - = ścieg płaski (płytki) 
• + = ścieg głęboki 
 

3) odpowiednio ustawić głębokość ściegu (głębokość pracy) prawego podbijaka : 
Prawy podbijak odpowiada za wygląd ściegu od wewnątrz. Praca prawego podbijaka uzależniona 
jest od ustawienia lewego podbijaka – istotna jest zatem odpowiednia kolejność regulacji 
podbijaków. 
Głębokość ściegu: 
• - = ścieg płaski (płytki) 
• + = ścieg głęboki 
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4) odpowiednio ustawić sprężyny  i : 

Podczas przeszywania przez ściegi poprzeczne, sprężyny podbijaków zapewniają wysoką jakość 
pracy. Siła docisku sprężyny regulowana jest przy pomocy nakrętki radełkowanej: 
• im materiał jest twardszy, tym sprężyna powinna być bardziej naprężona 
• im materiał jest miększy, tym sprężyna powinna być luźniejsza. 

: sprężyna spiralna lewego podbijaka (tylko w modelach 252/352). 
: sprężyna spiralna prawego podbijaka. 

W celu ułatwienia prowadzenia i składania materiału, dostępne są dwa rodzaje zawijaczy i 
prowadników krawędzi materiału: 
• -26: materiał jest automatycznie zawijany w kształcie litery „S”, przy czym odległość pomiędzy 

krawędzią materiału a ściegiem jest regulowana w dowolnym zakresie 
• -27: materiał jest automatycznie zawijany w kształcie litery „S”, przy czym odległość pomiędzy 

krawędzią materiału a ściegiem jest stała i wynosi ok. 5mm. 
 
 

PODKŁADANIE MATERIAŁU I OPERACJA SZYCIA 

 

  
 

W momencie podkładania materiału, igła powinna znajdować się w skrajnym lewym położeniu A. 
Należy docisnąć pedał maszynowy lub podnośnik kolanowy, aby podnieść stopkę. Następnie należy 
podłożyć materiał tak, aby zawinięcie było po prawej stronie, w zasięgu pracy transportu (podajnika 
materiału).  
Zazwyczaj podszywanie następuje na brzegu zawinięcia – rys. 5. 
Podczas operacji szycia, prowadnik B służy do prowadzenia materiału. Brzeg materiału C 
prowadzony jest wzdłuż tego prowadnika. 
Prowadnik B jest regulowany – należy poluzować śrubę mocującą D i przesunąć prowadnik B: 
• w lewo – w przypadku materiałów grubych  
• w prawo – w przypadku materiałów cienkich. 
Po dokonaniu regulacji należy delikatnie dokręcić śrubę D (śruba ta nie może być dokręcona zbyt 
mocno). 
Jeśli ustawienie jest prawidłowe, ścieg powinien być tworzony przy samej krawędzi zawinięcia C. 
Należy zwrócić uwagę, aby podczas szycia brzeg zawinięcia C był stale prowadzony przez prowadnik 
B. To warunek konieczny, aby ścieg tworzony był idealnie na krawędzi zawinięcia. 
 

Jeśli ścieg ma być tworzony w pewnej odległości od krawędzi materiału (rys. 6), zamiast prowadnika 
zintegrowanego z płytką ściegową (B, rys. 5) należy użyć specjalnego prowadnika E – rys. 6. 
Prowadnik E należy zamontować przy pomocy śruby D. Konieczne jest wówczas zdjęcie prowadnika 
B (rys. 5) krawędzi materiału. 
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Przedni prowadnik krawędzi E służy jako prowadnik dla krawędzi zawinięcia C zapewniając 
zachowanie stałej odległości pomiędzy krawędzią materiału a ściegiem F.  
 

W przypadku maszyn wyposażonych w mechanizm nastawnego przeskoku ściegu (interwał) 1:2 lub 
1:3, podbijak wymaga specyficznej regulacji – patrz: Regulacja podbijaka. 
 

Prowadnik E wykorzystywany jest także do pracy na bardzo grubych materiałach np. w modelach 
241-10 czy 241-25 oraz tylko i wyłącznie w modelach 242, 252, 342 i 352. 
 

Po zakończeniu operacji szycia, należy zatrzymać maszynę w takim położeniu, aby chwytacz 
znajdował się z przodu, po środku wysokości swego skoku, a igła znajdowała się w skrajnym 
położeniu na lewo (w przypadku konieczności dokonania regulacji, należy przekręcić koło ręczne 
maszyny). Następnie należy docisnąć pedał maszynowy lub podnośnik kolanowy, aby podnieść 
stopkę i odciąć nić nożyczkami lub krótkim, zdecydowanym ruchem odciągnąć materiał tak, aby 
zerwać nić nad chwytaczem. Jest to konieczne, aby zawiązać ścieg. Ostatni ścieg musi pozostać w 
materiale, w przeciwnym wypadku nastąpi sprucie ściegu. 
 

W przypadku maszyn z silnikiem krokowym, zakończenie ściegu następuje automatycznie poprzez 
dociśnięcie w tył pedału maszynowego, obcięcie nici i podniesienie stopki również następuje 
automatycznie. 
 

Jeśli po wykonaniu szycia, na zewnętrznej stronie materiału występują ślady ściegu, lub jeśli ścieg 
jest zbyt luźny na krawędzi zawinięcia, należy dokonać regulacji naprężenia nici (w przypadku szycia 
materiałów delikatnych, naprężenie nici powinno być możliwie jak najmniejsze) lub zmienić grubość 
igły (w przypadku szycia materiałów delikatnych, można użyć cieńszej igły o grubości 70 lub 60 Nm).  
  
 

REGULACJA JĘZYCZKÓW STOPKI DOCISKOWEJ 

 
Regulacja języczków stopki dociskowej w modelach 251, 261, 271, 281, 252 oraz 352 (dociśnięcie 
przy przeszywaniu przez ściegi poprzeczne). 
 

W celu dokonania regulacji języczków stopki 
dociskowej należy podłożyć materiał na maszynę 
tak jak do operacji szycia. 
Języczek A stopki dociskowej (lewy języczek w 
przypadku modeli 252 i 352) regulowany jest 
przy pomocy śruby radełkowanej B tak, aby po 
dociśnięciu palcem śruby, pozostawał minimalny 
luz C pomiędzy śrubą a pojedynczą warstwą 
materiału. Podobnie należy ustawić prawy 
języczek D, ale przy potrójnej warstwie 
materiału złożonej w kształcie litery „S”. 

 
 
Języczki przy przejściu przez szew poprzeczny podczas szycia, dociskają podbijak tak, aby 
zachowany został efekt podszycia.  
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Jeśli zewnętrzna warstwa materiału jest przebita na ściegach poprzecznych (nić jest wyciągnięta 
poza zawinięcie), należy zmniejszyć luz (prześwit) na języczku tj. przekręcić śrubę radełkowaną w 
prawo. Przeciwnie, jeśli górna warstwa materiału (warstwa z podszyciem) nie jest przedziurkowana 
na ściegach poprzecznych, należy zwiększyć luz (prześwit) na języczku tj. przekręcić śrubę 
radełkowaną w lewo.   
 
W przypadku modeli 242, regulowany jest jedynie prawy języczek, gdyż lewy podbijak nie jest 
sprężynujący. 
 

 

Ponieważ regulacja podbijaka i języczka stopki dociskowej jest wzajemnie zależna, po 
dokonaniu regulacji należy ponownie ustawić podbijak. 

 
 
 

MONTAŻ IGŁY 

 

 

Przed przystąpieniem do wymiany igły należy bezwzględnie odłączyć zasilanie od 
maszyny. 

 
W celu dokonania wymiany igły należy przekręcić ręczne koło maszynowe do momentu, gdy 
dźwignia igły znajdzie się w skrajnym położeniu na lewo. Następnie należy poluzować śrubę 
mocującą na zacisku igły, wyjąć zużytą igłę i wsadzić do oporu nową igłę. Na koniec należy dokręcić 
śrubę mocującą – igła posiada część plaską, która sprawia, że podczas dokręcania śruby, igła sama 
ustawia się we właściwym położeniu. 
 
Należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór systemu igły do modelu maszyny: 
• modele 220, 221, 240, 241, 251, 271, 281, 352 – system igieł 251 EU 
• modele 252, 261 – system igieł 251 LG 
• modele 221-19/2, 221-19/4 – system igieł 251. 
Standardowa grubość igły: 80, grubość igły dla materiałów cienkich: 70 lub 60,  grubość igły dla 
materiałów grubych: 90. 
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SPRAWDZENIE PRACY IGŁY 

 

 

Przed przystąpieniem do sprawdzenia pracy igły należy bezwzględnie odłączyć zasilanie 
od maszyny. 

 
Każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić pracę igły. 
W tym celu należy przekręcić ręczne koło maszyny. Igła powinna ślizgać się po płytce ściegowej A 
do momentu wejścia w materiał, bez luzu i bez odginania igły. Gdy igła znajduje się w skrajnym 
położeniu na prawo B, prześwit pomiędzy igłą a płytką ściegową powinien wynosić 0.1mm. 
W przeciwnym wypadku należy wymienić igłę. Jeśli i to nie pomaga, należy sprawdzić czy używane 
są właściwe igły (sprawdzić system igły) lub dokonać regulacji ustawienia płytki ściegowej.    
 

 
 
 

NASTAWNY PRZESKOK ŚCIEGU (INTERWAŁ) 

 
Mechanizm nastawnego przeskoku ściegu 
(interwału) dostępny jest w modelach 221, 241, 
251, 261, 271 oraz 281. Mechanizm ten 
umożliwia w przypadku szycia cienkich 
materiałów, tworzenie co drugiego (1:2) lub co 
trzeciego (1:3) ściegu. Wówczas podbijak albo 
przesuwa się nad igłę albo zatrzymuje w bliskiej 
odległości. 
 
Aby rozpocząć pracę z mechanizmem 
nastawnego przeskoku ściegu należy ustawić 
przełącznik A w położeniu na [ON] (włączony). 
Można tego dokonać także w trakcie pracy 
maszyny. Nie ma to wpływu na ustawienia i 
pracę innych podzespołów.   
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KONSERWACJA MASZYNY 

 

 

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie od maszyny. 

 
Dwa-trzy razy w miesiącu należy aplikować olej w miejsca oznaczone na maszynie kolorem 
czerwonym (wystarczy po jednej kropli oleju w każde miejsce oliwienia). Nadmiar oleju zostaje 
automatycznie odprowadzony. 
Co drugi miesiąc należy zdjąć osłony napędu chwytacza oraz mechanizmu nastawnego przeskoku 
ściegu i usunąć nagromadzony tam nadmiar oleju oraz naoliwić oznaczone na czerwono punkty. 
Okresowo należy również oliwić obszar stopki dociskowej pod płytką ściegową oraz wałek 
podnoszenia materiału. 
Powyższe wskazówki dotyczące oliwienia odnoszą się do sytuacji, gdy maszyna pracuje w systemie 
jednozmianowym. 
 
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
Problem Przyczyna Rozwiązanie 

 

Zbyt duże naprężenie nici 
 

Zmniejszyć naprężenie nici 
Zużyta igła Wymienić igłę – patrz: Montaż igły 
Niewłaściwie ustawiony chwytacz Wyregulować – patrz: Instalacja i 

regulacja chwytacza 
Niewłaściwy skok igielnicy Wyregulować – patrz: Regulacja 

pracy igły 

 

Zrywanie nici 

Ostra krawędź (zadra) na chwytaczu, 
płytce ściegowej lub transporcie 
 

Przeszlifować, spolerować 

 

Nieprawidłowo zainstalowana igła 
 

Poprawić – patrz: Montaż igły 
Nieprawidłowy system igły Sprawdzić i wymienić – patrz: Montaż 

igły 

 

Łamanie igły 

Nieprawidłowa synchronizacja podbijaka Wyregulować – patrz: Regulacja 
podbijaka 
 

 

Igła zagięta lub tępa 
 

Wymienić – patrz: Montaż igły 
Niewłaściwie ustawiony chwytacz Wyregulować – patrz: Instalacja i 

regulacja chwytacza 
Nieprawidłowy system igły Sprawdzić i wymienić – patrz: Montaż 

igły 
Niewłaściwy skok igielnicy Wyregulować – patrz: Regulacja 

pracy igły 
Zużyte prowadniki igły Wymienić 
Nieprawidłowo ustawiona płytka 
ściegowa 

Sprawdzić, wyregulować – patrz: 
Sprawdzenie pracy igły 

 

Przepuszczanie 
ściegów 

Nieprawidłowo ustawiona dźwignia 
podciągacza nici 
 

Wyregulować – patrz: montaż 
obcinacza nici – Regulacja podbijaka 
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Problem Przyczyna Rozwiązanie 

 

Igła zagięta lub tępa 
 

Wymienić – patrz: Montaż igły 
Nieprawidłowa synchronizacja podbijaka Wyregulować – patrz: Regulacja 

podbijaka 
Nieprawidłowo ustawiona płytka 
ściegowa 

Sprawdzić, wyregulować – patrz: 
Sprawdzenie pracy igły 

Luz na łożysku wałka podbijaka lub na 
łożysku dźwigni podbijaka 

Wyregulować – patrz: Regulacja 
podbijaka 

 

Przebijanie 
igły 

Podbijak nie jest wyśrodkowany pod 
języczkiem prowadnika 
 

Wyregulować – patrz: Regulacja 
podbijaka 

 
 
 

MONTAŻ MASZYNY 

 

 

Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy bezwzględnie odłączyć zasilanie od 
maszyny. 

 

  
 
Po lewej stronie – podszywarka z silnikiem sprzęgłowym i pedałem maszynowym do podnoszenia 
stopki dociskowej. 
Po prawej stronie – podszywarka sterowana elektronicznie z automatyczną stopką dociskową PFA. 
 
 

 
Elementy elektryczne może instalować jedynie odpowiednio przeszkolony personel. 
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Wymiary blatów 
maszynowych  
(w [mm]): 
a) dla modeli 220, 

221, 271 
b) dla modeli 240, 

241, 251, 261, 
281, 252, 352. 

 

Rys. 11 – osłona pasa 
Przednia część osłony należy zamocować do 
korpusu maszyny przy pomocy dwóch śrub. 
Następnie należy założyć tylną część osłony i 
przykręcić ją do maszyny. Na koniec należy 
skręcić obie części osłony razem. 

 
 

  
 
Rys. 12 – montaż osłony palców 
(nie dla modeli 220, 221, 271) 
Osłonę należy bezwzględnie zamontować na maszynie, aby uniknąć urazów palców przy opuszczaniu 
płytki dociskowej (bez względu czy przy pomocy dociśnięcia pedału maszynowego czy 
automatycznie). 
 
Rys. 13 – montaż obcinacza nici 
Obcinacz nici należy zamontować wraz z płytą montażową A na miejscu przedniego prowadnika nici. 
Do tego celu należy wykorzystać rowki w płycie montażowej. Płytkę montażową należy zamocować 
w otworach przedniego prowadnika nici po uprzednim wykręceniu śruby nastawczej. 
Obcinacz nici należy ustawić tak, aby przednia krawędź płytki montażowej A znajdowała się na 
wysokości krawędzi korpusu maszyny. Wałek B powinien być odchylony o 150 od osi korpusu. 
Nóż C powinien obcinać nić pomiędzy dwoma widełkami chwytacza wchodząc pomiędzy nie na ok. 
7mm. Istnieje możliwość regulacji dźwigni D noża.  
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Aby zamontować dłuższy podciągacz nici, należy zdjąć dźwignię noża. Podciągacz nici należy ustawić 
tak, aby jego górny prawy róg pokrywał się z zewnętrznym (prawym) otworem płytki prowadnika 
nici w momencie gdy maszyna znajduje się w powrotnym punkcie, po lewej stronie. Wówczas należy 
ponownie zainstalować igły i dokonać regulacji jej pracy. 
Naprężacz nici powinien być przekręcony o 1800 (rys. 13), wcześniej należy odkręcić śrubę. 
 
Montaż silnika sterowanego elektronicznie – patrz: Regulacja transportu, Opcje. 
 
Obcinacz nici jest stosowany najczęściej z automatycznym podnoszeniem stopki: 
PFL – elektromagnetycznym 
PFL-P – pneumatycznym i silnikiem elektronicznie sterowanym z pozycjonowaniem igły. 
 
Ustawienie sterowania maszyny: 
1. pozycjonowanie igły przy zatrzymaniu maszyny (igła zatrzymuje się w górnym martwym punkcie) 
2. obcinanie – przy całkowitym naciśnięciu pedału maszynowego 
3. opuszczanie/podnoszenie ramki dociskowej. 
 
 

 

Ramka pracuje pod dużym dociskiem. Należy uważać, aby nie zbliżać palców w obszar 
pracy ramki. 

 
 

  
 
 
Rys. 15 – montaż mechanizmu opuszczania ramki dociskowej w oparciu o pracę cewki cylindrycznej: 
PFL-M. 
 
Rys. 16 – montaż pneumatycznego mechanizmu opuszczania ramki dociskowej: PFL-P. 
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INSTALACJA I REGULACJA CHWYTACZA 

 

 

Przed przystąpieniem do instalacji i regulacji chwytacza należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie od maszyny. 

 

  
 
W celu dokonania wymiany chwytacza należy: 
1) poluzować śrubę A mocującą chwytacz 
2) zdjąć chwytacz z maszyny delikatnie wyciągając go do przodu 
3) umieścić nowych chwytacz w uchwycie B  
4) dopchnąć go do tyłu do momentu, gdy dotknie śruby A 
5) dokręcić śrubę mocującą A. 
 
Stosując oryginalne chwytacze, nie ma konieczności dokonywania regulacji. 
 
Aby sprawdzić prawidłowość ruchu chwytacza należy powoli przekręcić koło ręczne maszyny do tyłu. 
Chwytacz nie powinien wówczas dotykać ani sworznia C ani igły ani płytki ściegowej w punkcie D. W 
punkcie E powinien przejść nad łezką igły nie dotykając jej. Standardowa odległość do igły wynosi 
0.05mm. Dłuższy palec chwytacza chwyta nić tuż za oczkiem igły (rys. 18). 
 
Regulacja chwytacza: 
 

1) Gdy długi palec chwytacza dotyka igłę w punkcie L oraz płytkę ściegową w punkcie E lub D, 
chwytacz należy ustawić nieznacznie wyżej. W tym celu należy poluzować śruby mocujące F na 
mimośrodzie G, a następnie przekręcić mimośród G: 
• zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara – jeśli chwytacz dotyka igłę 
• przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara – jeśli odległość pomiędzy chwytaczem a igłą 

jest zbyt duża. 
 

2) Gdy chwytacz dotyka igłę w punkcie E lub D, a z drugiej strony igła dotyka krótszego palca 
chwytacza w punkcie L, należy wykonać dodatkową regulację. W tym celu należy poluzować 
śrubę H oraz przeciwnakrętkę I i delikatnie przekręcić nośnik B chwytacza w dół. Podczas 
przekręcania nośnika chwytacza, mały palec chwytacza oddala się od punktu L, przy 
jednoczesnym podniesieniu chwytacza w punktach E i D. Po dokonaniu regulacji należy dokręcić 
śrubę H oraz przeciwnakrętkę I.    
Podczas regulacji mimośrodu G, chwytacz jest podnoszony lub opuszczany w punktach E i L. 
Podczas przekręcania nośnika B chwytacza, droga chwytacza jest z jednej strony podnoszona, a z 
drugiej opuszczana. 
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3) Gdy mały palec chwytacza uderza o bolec M 
lub o płytkę ściegową w punkcie N, należy 
przede wszystkim sprawdzić czy wahadło O 
jest prawidłowo zamontowane przy pomocy 
pierścienia nastawczego P i czy nie ma na 
nim luzu. Jeśli chwytacz nadal dotyka bolec M 
oraz płytkę ściegową w punkcie N, należy 
poluzować śruby F i przesunąć cały mimośród 
G odpowiednio w lewo lub w prawo. 

 
 

4) W przypadku gdy długi palec chwytacza przechodząc nad igłą, zbyt wcześnie lub zbyt późno 
chwyta igłę, należy (rys. 17) poluzować śrubę H i przeciwnakrętkę I, a następnie przy pomocy 
klucza maszynowego przyłożonego do płaskiej części K nośnika B chwytacza, przekręcić chwytacz 
do przodu lub do tyłu o pełen obrót. Po dokonaniu regulacji należy dokręcić śrubę H oraz 
przeciwnakrętkę I.    
Chwytacz jest prawidłowo ustawiony jeśli czubek chwytacza mija najgłębszy punkt łezki igły 
(znajdujący się w odległości 1.5-2mm od oczka igły). 
 

5) W przypadku modeli 252 i 352, wiązanie mocowane jest przy pomocy bolca mimośrodowego do 
mimośrodu. Przekręcenie bolca powoduje wysunięcie długiego palca chwytacza do przodu z jego 
położenia na prawo. Jednocześnie, chwytacz będąc w skrajnym położeniu na lewo ustawiony jest 
bardziej z tyłu. Podstawowe ustawienie fabryczne zaznaczone jest na bolcu mimośrodu. 
 

6) Do podstawowej regulacji chwytacza służy specjalny sprawdzian (nr kat. V241 103).  
 
 

REGULACJA DŁUGOŚCI ŚCIEGU 

 

 

Przed przystąpieniem do instalacji i regulacji chwytacza należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie od maszyny. 

 
W celu dokonania regulacji długości ściegu 
należy zdjąć osłonę i poluzować śrubę A. 
Wówczas można przekręcając mimośród B 
ustawić żądaną długość ściegu. Punktem 
odniesienia na głowicy C mimośrodu jest 
znacznik zerowy. Cyfra ustawiona na wysokości 
znacznika zerowego odpowiada ustawionej 
długości ściegu – im wyższa cyfra, tym ścieg jest 
dłuższy. 
 

Należy pamiętać, ze zmiana długości ściegu 
powoduje zmianę ustawień transportu oraz, w 
przypadku modeli 220, także podbijaka. Po 
dokonaniu regulacji długości ściegu należy 
zatem ponownie sprawdzić ustawienie 
transportu. 
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REGULACJA PRACY IGŁY 

 

 

Przed przystąpieniem do instalacji i regulacji chwytacza należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie od maszyny. 

 
Ruch igły jest regulowany poprzez poluzowanie śruby E i odpowiednie przekręcenie mimośrodu D. 
Regulacja drogi ruchu igły oddziałuje jednocześnie na zmianę wielkości wiązania nici (pętelek) tj. 
skoku pętelkowego. 
 
W celu dokonania wstępnego ustawienia skoku 
pętelkowego lub pracy igły należy: 
1) obracając ręczne koło maszyny ustawić igłę w 

jej prawym martwym punkcie – czubek igły 
powinien znajdować się w odległości 2mm (w 
przypadku modeli 252) lub 0.7mm (w 
przypadku modeli 352) od prawej krawędzi 
płytki ściegowej – w celu dokonania regulacji 
należy przytrzymując ręczne koło maszyny, 
poluzować i przekręcić dźwignię igielnicy 

2) przekręcić mimośród D tak, aby w lewym 
martwym punkcie, oczko igły mogło zostać 
nawleczone 

3) przy pomocy mimośrodu D ustawić skok 
pętelkowy na 4mm (standard dla wszystkich 
modeli). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

REGULACJA PODBIJAKA 

 

 

Przed przystąpieniem do instalacji i regulacji chwytacza należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie od maszyny. 

 

  
 
Podstawą regulacji podbijaka jest prawidłowe ustawienie igły. 
Prawidłowo ustawiony podbijak, zatrzymuje się w położeniu, gdzie jego czubek A jest ok. 2-3mm 
przed igłą, gdy czubek igły go mija. W celu dokonania regulacji położenia zatrzymania podbijaka 
należy poluzować śrubę B i przy pomocy klucza maszynowego umieszczonego na płaskiej części 
podbijaka, przesunąć podbijak odpowiednio do przodu lub do tyłu. Po dokonaniu regulacji należy 
dokręcić śrubę B. 
 

Podczas szycia z włączoną opcją nastawnego przeskoku ściegu (interwału), podbijak powinien 
znajdować się z przodu tak, aby górna warstwa materiału (warstwa zawinięta) była przebijana za 
każdym ściegiem. Dlatego też maszyny wyposażone w mechanizm nastawnego przeskoku ściegu 
(interwału) posiadają podbijak ze śrubą dwustronną. 
 

Aby tworzony ścieg był prawidłowy, podbijak powinien zatrzymywać się w momencie gdy igła 
przechodzi nad nim. Ruch powrotny powinien zaczynać się w momencie, gdy oczko igły, podczas jej 
ruchu do przodu, mija czubek podbijaka. Aby sprawdzić prawidłowość ustawienia należy wolno 
obracają ręczne koło maszyny obserwować zachowanie podbijaka. 
Jeśli podbijak się nie zatrzymuje należy: 
1) poluzować śrubę D znajdująca się w tylnej części maszyny (rys. 22) 
2) ustawić igłę w położeniu C 
3) przekręcić mimośród E odpowiednio do przodu lub do tyłu do momentu, gdy podnośnik materiału 

zatrzyma się w położeniu A – podczas tej czynności igła powinna być nieruchoma (należy 
przytrzymywać ręczne koło maszyny) 

4) po dokonaniu regulacji, dokręcić śrubę D 
5) ponownie sprawdzić ustawienie podbijaka w sposób przedstawiony powyżej. 
 

Ważne dla wszystkich modeli maszyn: podbijak powinien być wyśrodkowany pod 
języczkiem prowadnika. 
 

W celu dokonania regulacji należy: 
 

• w przypadku modeli 220, 221, 271 oraz 252 i 352 (prawy podbijak) odpowiednio przekręcić śrubę 
punktową; w przypadku modeli 221 patrz także: Katalog części, str. 4, element 19 i 20; w 
przypadku modeli 252 i 352 patrz także: Katalog części, str. 4, element 73 
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• w przypadku modeli 240, 241, 251, 261, 281 oraz 252 i 352 (lewy podbijak) odpowiednio 
przekręcić pierścień nastawczy; w przypadku modeli 240, 241, 251, 261 patrz także: Katalog 
części, str. 4, element 25; w przypadku modeli 252 i 352 patrz także: Katalog części, str. 4, 
element 35. 

 
Po dokonaniu regulacji, podbijak nie powinien wykazywać luzów poprzecznych. Jeśli występuje luz, 
należy go wyeliminować dokręcając pierścień nastawczy i/lub śrubę punktową do wałka podbijaka. 
 
Jeśli na podbijaku występują luzy promieniste, można je wyeliminować poprzez regulację śrub 
stożkowych (w przypadku modeli 221, 240, 241, 251, 261 – patrz: Katalog części, str. 10, element 
16; w przypadku modeli 252 i 352 – patrz: Katalog części, str. 4, element 35). 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zablokować maszyny zbyt mocnym dokręceniem śruby 
stożkowej. Należy także pamiętać o zabezpieczeniu śruby stożkowej odpowiednimi nakrętkami. 
 
 
 

REGULACJA TRANSPORTU 

 

 

Przed przystąpieniem do instalacji i regulacji chwytacza należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie od maszyny. 

 
Transport powinien być ustawiony tak, aby będąc w najniższym położeniu, ząbki wystawały na co 
najmniej 2mm pod spód płytki ściegowe. Ponadto, transport powinien być ustawiony z przodu 
nacięcia na płytce ściegowej, możliwie najdalej. 
W celu dokonania regulacji transportera należy poluzować śruby mocujące w jego podłużnym 
otworze. Po dokonaniu regulacji należy ponownie mocno dokręcić śruby. 
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OPCJE 

 
W zależności od zastosowania (przeznaczenia), na maszynie można zainstalować następujące 
elementy: 
 
− dla modeli 220, 221, 241, 251, 271, 281: 

− 220145 (standardowe ząbki transportu) 
− 220145 F (drobne ząbki transportu) 
− 220145 G (grube ząbki transportu) 
− 220145 PY (ząbki transportu stożkowe) 
− 220145 GU (ząbki transportu gumowane) 
 

− dla modeli 241, 252: 
− 252145 (standardowe ząbki transportu) 
− 252145 F (drobne ząbki transportu) 
− 252145 G (grube ząbki transportu) 
− 252145 PY (ząbki transportu stożkowe) 
− 252145 GU (ząbki transportu gumowane) 

 
− dla modeli 342, 352: 

− 352145 (standardowe ząbki transportu) 
− 352145 F (drobne ząbki transportu) 
− 352145 G (grube ząbki transportu) 
− 352145 PY (ząbki transportu stożkowe) 
− 352145 GU (ząbki transportu gumowane) 

 
− dla modeli 251: 

− 250167 ST (podbijak do grubych dzianin, okrągły, o szerokości: 5mm)   
 

− dla modeli 240, 241: 
− 240167 ST (podbijak do grubych dzianin, okrągły, o szerokości: 5mm)   
 

− dla modeli 221, 240, 241: 
− 240114 (standardowy języczek prowadnika)  
− 240114-31 (wąski języczek prowadnika) 
− 240114-10 (szeroki języczek prowadnika) 
 

− dla modeli 251, 261: 
− 250114 (standardowy języczek prowadnika) 
− 250114-31 (wąski języczek prowadnika) 
− 250114-10 (szeroki języczek prowadnika) 

 
 
 
 


