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1.   WPROWADZENIE

Przecinarka ta$mowa do mi%sa PM 1550 zwana w dalszej cz%$ci instrukcji pi"& do mi%sa 
PM 1550 mo#e by' stosowana wy"&cznie do ci%cia mi%sa i ko$ci oraz podobnych produktów 
#ywno$ciowych. Konserwacja urz&dzenia obejmuje par% prostych dzia"a!, które mog& by' 
wykonywane przez operatora. Aby zapewni' maksymalny czas u#ytkowania maszyny oraz 
najbardziej ekonomiczne warunki pracy nale#y stosowa' si% do zalece! zawartych w niniej-
szej instrukcji.

Maszyna zosta"a zaprojektowana, aby zagwarantowa' bezpieczne warunki pracy: omi-
ni%cie bezpiecze!stwa elektrycznego urz&dze! lub zdj%cie os"on zamontowanych przez pro-
ducenta b%dzie mia"o znaczny wp"yw na wspomniane warunki bezpiecze!stwa.

Warunki te zale#& równie# od przestrzegania wymaganych instrukcji instalacyjnych maszy-
ny oraz zasilania. Maszyn% nale#y zainstalowa' w pomieszczeniu wolnym od czynników koro-
zyjnych oraz wybuchowych.

Producent urz*dzenia nie jest odpowiedzialny za awarie, wypadki lub uszkodze-
nia wynikaj*ce z nieprzestrzegania (lub niestosowania) zalece+ niniejszej instrukcji. Te 
same zasady stosuj* si" do modyfikacji lub wprowadzanych odst"pstw w maszynach 
dopasowuj*cych nieaprobowane wcze!niej akcesoria. Je!li nale,y wymieni- jak*! 
cz"!-, zawsze nale,y u,ywa- oryginalnych cz"!ci zamiennych.

Maszyna nie jest przeznaczona do stosowania w warunkach domowych.

Zalecenia dot. bezpiecze+stwa
Zalecenia dotycz&ce bezpiecze!stwa i maj&ce na celu unikni%cie potencjalnych zagro-

#e! s& zaznaczone w tek$cie nast%puj&cymi symbolami:

1.1 Ogólne zalecenia dot. bezpiecze+stwa
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku niew"a$ciwego u#ywania pi"y do 

mi%sa. Maszyna zosta"a zaprojektowana w oparciu o wytyczne zawarte w istniej&cych prze-
pisach Unii Europejskiej, a mianowicie:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE; 
Dyrektywa kompatybilno$ci elektromagnetycznej 2004/108/WE;
System zasilania elektrycznego musi by' zgodny z istniej&cymi przepisami. 
Przy obs"udze pi"y nale#y zachowa' szczególn& koncentracj% oraz stosowa' si% bez-

wzgl%dnie do zalece! zawartych w niniejszej instrukcji obs"ugi. Przy projektowaniu zastoso-
wano mo#liwe zabezpieczenia zwi%kszaj&ce bezpiecze!stwo pracy, jednak#e ze wzgl%du na 
wyst%puj&ce ryzyko resztkowe nale#y stosowa' zasad% ograniczonego zaufania.

UWAGA
Osoby nieuprawnione nie mog& obs"ugiwa' urz&dzenia. Prze"o#ony jest zobowi&zany 

poinformowa' pracownika o zasadach obs"ugi oraz zagro#eniach.
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1.2 Zalecenia dot. bezpiecze+stwa obs#ugi
Przed rozpocz%ciem pracy nale#y sprawdzi', czy na urz&dzeniach bezpiecze!stwa nie 

ma widocznych wad oraz czy przycisk awaryjnego zatrzymania dzia"a prawid"owo. 

Nale,y upewni- si", ,e:

Z Blisko maszyny nie znajduj& si% osoby nieuprawnione;
Z Na maszynie nie znajduj& si% #adne przedmioty obce (narz%dzia, $ciereczki itp.);
Z Maszyna podczas uruchamiania nie wydaje z siebie nietypowych odg"osów; je$li tak 

jest, nale#y bezzw"ocznie zatrzyma' maszyn% i zidentyfikowa' przyczyn% ha"asu.

Przed uruchomieniem:

Z W #adnych okoliczno$ciach nie nale#y obs"ugiwa' lub ingerowa' w dzia"anie urz&-
dze! steruj&cych itp. je$li nie jest si% do tego uprawnionym lub nie jest si% w pe"ni za-
poznanym z dzia"aniem maszyny.

Z Przed rozpocz%ciem pracy operator musi sprawdzi', czy urz&dzenia steruj&ce maszy-
ny nie posiadaj& #adnych widocznych wad.

Z Osoby nieuprawnione nie mog& zbli#a' si% do maszyny.
Z Operator musi zapozna' si% z przyciskiem zatrzymania awaryjnego i regularnie spraw-

dza', czy dzia"a.
Z W wypadku wyst&pienia usterek, które mog& wp"ywa' na bezpiecze!stwo dzia"ania 

maszyny, nale#y j& zatrzyma', od"&czy' zasilanie i zg"osi' prze"o#onemu.

UWAGA
Z Je$li  podczas prac instalacyjnych, konserwacji lub naprawy trzeba wy"&czy' zabez-

pieczenia, to mo#e to zosta' wykonane wy"&cznie przez uprawniony personel, który 
jest odpowiedzialny za to, aby nie wyst&pi"y obra#enia cia"a osób obs"uguj&cych lub 
uszkodzenia maszyny.

Przed ponownym uruchomieniem i podczas pracy nale#y upewnia' si%, #e na maszy-
nie nie znajduj& si% przedmioty le#&ce luzem ($ciereczki, narz%dzia, klucze itp.)

UWAGA
Z Nale#y upewni' si%, #e pokrywa maszyny jest zamkni%ta i urz&dzenia bezpiecze!-

stwa s& w"&czone.
Z Podczas zwyk"ego cyklu pracy maszyny urz&dzenia bezpiecze!stwa i ochrony za-

wsze s& aktywne. 
Z W czasie dzia"ania maszyny nale#y zwraca' uwag% na wszelkie nietypowe odg"osy. 
Z Podczas dzia"ania maszyny nie nale#y u#ywa' w jej pobli#u narz%dzi, detergentów 

i tym podobnych. 
Z Nigdy nie nale#y interweniowa' podczas dzia"ania maszyny i nale#y trzyma' si% 

z dala od ruchomych cz%$ci.
Z Ka#dorazowo po zako!czeniu pracy nale#y opu$ci' zespó" prowadnika ta$my tn&-

cej tak aby ostrza ta$my by"y ca"kowicie os"oni%te.
Z Ubiór obs"uguj&cego - ubranie obs"uguj&cego powinno by' zgodne z wymaganiami 

bhp (upi%te i nieuszkodzone). D"ugie w"osy nale#y spi&'.
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1.3 Ogólne zalecenia dot. konserwacji

Z Nie nale#y czy$ci' cz%$ci elektrycznych maszyny wod& lub innymi p"ynami.
Z Przy stosowaniu detergentów zaleca si% u#ywanie odpowiedniego sprz%tu 

ochronnego dla operatora (okulary ochronne, r%kawice). 
Z Nale#y sprawdzi' odpowiednie elementy pod k&tem uszkodze! i wymieni' je w 

razie potrzeby.

UWAGA
Z Wszystkie dzia"ania naprawcze musz& by' wykonywane przez uprawnion& osob%.
Z Podczas ca"ego czasu konserwacji  i naprawy maszyny, musi ona by' wy"&czona.

OSTRZE'ENIE:
Dzia"ania naprawcze dotycz&ce maszyny mog& by' wykonywane wy"&cznie przez prze-

szkolony personel. Uprawnieni pracownicy musz& wykonywa' naprawy z odpowiedni& sta-
ranno$ci&, aby unikn&' obra#e! cia"a osób obs"uguj&cych oraz uszkodze! maszyny. Przed 
wykonaniem jakichkolwiek napraw nale#y od"&czy' zasilanie.

Aby upewni' si%, #e szafka elektryczna nie jest pod"&czona nale#y post%powa' zgodnie 
z nast%puj&cymi procedurami bezpiecze!stwa:

Z Wy"&czy' g"ówne zasilanie maszyny
Z Upewni' si%, #e g"ówny wy"&cznik maszyny jest wy"&czony
Z U#y' miernika, aby upewni' si%, #e nie ma #adnego pr&du
Z Ruchome cz%$ci w otoczeniu maszyny nale#y odpowiednio zabezpieczy'.

Kontrola po sze!ciu miesi*cach
Nale#y sprawdzi' wszystkie urz&dzenia bezpiecze!stwa.

Kontrola coroczna
Maszyna musi przej$' coroczny przegl&d wykonany przez wyspecjalizowanych pracow-

ników, aby sprawdzi', czy wszelkie urz&dzenia bezpiecze!stwa dzia"aj& prawid"owo i czy po-
szczególne cz%$ci maszyny s& w dobrym stanie.

Producent nie b"dzie ponosi# odpowiedzialno!ci za przypadki: 
Z Nieprawid"owego u#ywania maszyny lub gdy jest ona obs"ugiwana przez niewykwa-

lifikowany personel;
Z Gdy maszyna zosta"a zainstalowana bez przestrzegania zalece! podanych w niniejszej 

instrukcji;
Z Pod"&czenia maszyny do niew"a$ciwego (ród"a zasilania;

OSTRZE'ENIE:
Przed podj%ciem wszelkich prac konserwacyjnych nale#y 
od"&czy' wtyczk% z gniazda sieciowego.
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Z Gdy maszyna jest zainstalowana w pomieszczeniu, które nie spe"nia wymaga! okre-
$lonych przez producenta;

Z Gdy nie wykonywano zalecanego przegl&du maszyny lub dodatkowej wymaganej 
konserwacji ;

Z Wszelkich modyfikacji cz%$ci maszyn wykonywanych przez klienta
Z Gdy naprawy wykonywano przy u#yciu nieoryginalnych cz%$ci zamiennych;
Z Nieprzestrzegania przez u#ytkownika zalece! niniejszej instrukcji;
Z W"&czenia maszyny po jej uszkodzeniu w wyniku katastrofy takiej jak powód(, trz%sie-

nie ziemi itp. bez wykonania odpowiednich testów.
Operatorzy maszyny nie musz& mie' konkretnych kwalifikacji zawodowych. Musz& jednak 

przej$' specjalne szkolenie i by' w pe"ni zapoznani z instrukcjami u#ytkowania i konserwacji.

1.4 Sygna#y awaryjne i ostrzegawcze
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1.5 Zalecenia dot. zagro,enia ha#asem
Z uwagi na to #e podczas pracy pi"y do mi%sa nat%#enie ha"asu dochodzi do 90 dB istnieje 

konieczno$' stosowania ochronników s"uchu.

Dlatego te# osoba odpowiadaj&ca za odcinek pracy musi upewni' si%, #e:
Z Personel posiada odpowiednie $rodki ochrony;
Z Personel zosta" poinformowany o przepisach bezpiecze!stwa i zagro#eniach wynika-

j&cych z niestosowania $rodków zapobiegawczych;
Z Wykonywane s& regularne kontrole, aby monitorowa' s"uch personelu i ewentualne 

inne efekty uboczne, które mog& wyst&pi'.

Zakaz zdejmowania 
os#on bezpiecze+stwa 
podczas pracy urz*dzenia

Zakaz 
gaszenia wod*

Zakaz 
smarowania 
urz*dzenia w ruchu
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2.  OPIS, DANE TECHNICZNE I INSTALACJA

2.1 Opis

Rys. 1 - Rysunek gabarytowy pi#y do mi"sa

01 - Zespó" korpusu (szt. 1)
02 - Zespó" silnika (szt. 1)
03 - Zespó" ta$my tn&cej (szt. 1)
04 - Zespó" napinacza ta$my tn&cej (szt. 1)
05 - Zespó" prowadnika ta$my tn&cej (szt. 1)
06 - Zespó" zgarniaczy (szt. 1 + 2)
07 - Zespó" p"yty grubo$ci plastra (szt. 1)
08 - Zespó" sterowania i zasilania elektrycznego (szt. 1)
09 - Zespó" sto"u roboczego (szt. 1) 
10 - Zespó" pokrywy (szt. 1) 
11 - Zespó" podstawy (szt. 1)
12 - Zespó" os"ony mikrowy"&cznika (szt. 1)
13 - Zespó" zawiasu (szt. 2)
14 - Zespó" dociskacza (szt. 1)
15 - Zespó" os"ony r%ki prowadnika ta$my (szt. 1)
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Pi"a do mi%sa model 1550  to maszyna zaprojektowana do ci%cia mi%sa i ko$ci ró#nych rozmiarów.
Maszyna sk"ada si% z 15 podstawowych podzespo"ów:
1 - Zespó" korpusu (szt. 1); 2 - Zespó" silnika (szt. 1); 3 - Zespó" ta$my tn&cej (szt. 1); 4 - Zespó" napinacza 4 - Zespó" napinacza 4

ta$my tn&cej (szt. 1); 5 - Zespó" prowadnika ta$my tn&cej (szt. 1); 6 - Zespó" zgarniaczy (szt. 1 + 2); 6 - Zespó" zgarniaczy (szt. 1 + 2); 6 7 - Zespó" 
p"yty grubo$ci plastra (szt. 1); 8 - Zespó" sterowania i zasilania elektrycznego (szt. 1); 9 - Zespó" sto"u roboczego 
(szt. 1); 10 - Zespó" pokrywy (szt. 1); 11 - Zespó" podstawy (szt. 1); 12 - Zespó" os"ony mikrowy"&cznika (szt. 1); 
13 - Zespó" zawiasu (szt. 1); 14 - Zespó" dociskacza (szt. 1); 14 - Zespó" dociskacza (szt. 1); 14 15 - Zespó" os"ony r%ki prowadnika ta$my (szt. 1)

Obudowa pi"y do mi%sa (1) oraz ruchoma pokrywa (10) s& wykonane z odlewu aluminio-
wego anodowanego.

 W dolnej cz%$ci obudowy zamontowany jest silnik do którego, bezpo$rednio pod"&czone 
jest dolne ko"o ta$my tn&cej (ko"o nap%dzaj&ce). W górnej cz%$ci obudowy zamocowane jest dru-
gie ko"o ta$my, które pe"ni funkcj% napinacza ta$my tn&cej. Ruchoma pokrywa obudowy umo#-
liwia szybki dost%p do cz%$ci nap%du w celu ich regulacji czy naprawy oraz u"atwia szybkie ich 

Rys. 2 -  Rysunek rozdetalowania 
 g#ównych podzespo#ów pi#y do mi"sa
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2.3 Zasilanie
Napi%cie:  230V 50Hz
Moc:  0,75kW 

2.4 Numer seryjny przecinarki ta!mowej do mi"sa
Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym maszyny jest umieszczona na obudowie maszyny.
Przy przesy"aniu zlece! na naprawy serwisowe lub zamówie! na cz%$ci zamienne zawsze 

nale#y podawa':
Z Numer seryjny
Z Miesi&c i rok produkcji

2.5 Wymiary gabarytowe (w mm zgodne z rys. 1 str. 7)

Mod. A B C D E
PM 1550 340 255 870 400 629

A = Od podstawy maszyny do sto"u roboczego
B = Odleg"o$' od sto"u roboczego do górnej kraw%dzi obudowy nad sto"em
C = Ca"kowita wysoko$'
D = Wymiary podstawy
E = Wymiary podstawy (razem ze sto"em roboczym)

OSTRZE'ENIE:
Puszczony z jakiejkolwiek pozycji popychacz krojonego
produktu powróci automatycznie do pozycji dolnej.

2.2 Dane techniczne przecinarki ta!mowej do mi"sa

Moc zainstalowana kW 0,75
Pr"dko!- obrotowa silnika obr./min. 900
)rednica ko#a ta!my tn*cej mm 192
D#ugo!- ta!my tn*cej mm 1550
Powierzchnia robocza mm x mm 370 x 400
Wysoko!- ci"cia mm 150

czyszczenie. Mikrowy"&cznik w dolnej cz%$ci maszyny steruje otwieranie ruchomej pokrywy. Kie-
dy jest on roz"&czony maszyna od razu zatrzymuje si%. Urz&dzenie bezpiecze!stwa zatrzymuje 
silnik w ustalonym czasie. 

Ta$m% tn&c& wykonano ze stali nierdzewnej, która do prawid"owego u#ytku musi by' od-
powiednio napi%ta i czysta. Stó" roboczy jest wykonany ze stali nierdzewnej i zapewnia po#&-
dan& powierzchni% ci%cia.

Dla producenta bezpiecze!stwo jest najwa#niejszym czynnikiem podczas projektowania 
maszyny. Oprócz powy#szych zabezpiecze! s& jeszcze zainstalowane dwa inne elementy bez-
piecze!stwa wymienione poni#ej.

1 – Popychacz krojonego produktu
2 – Ruchoma os"ona ta$my tn&cej
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2.6 Transport
Maszyna transportowana jest w odpowiednio zaprojektowanym opakowaniu kartonowym. 

Wewn&trz kartonu znajduj& si% ograniczniki uniemo#liwiaj&ce przemieszczanie maszyny podczas 
transportu. W czasie transportu nale#y zapakowan& maszyn% zabezpieczy' przed przewróceniem. 
Waga pi"y wraz z opakowaniem wynosi:

Mod. Kg

PM 1550 40,00

2.7 Instalacja
Zespó" pi"y do mi%sa jest wyposa#ony w stó" ze stali nierdzewnej, który nadaje mu idealn& 

stabilno$'.
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OSTRZE'ENIE:
Prace dotycz&ce obwodu elektrycznego mog& by' wykonywa-
ne wy"&cznie przez wyspecjalizowanych elektryków, którzy s& 
zaznajomieni z charakterystyk& elektryczn& maszyny i przepisa-
mi bezpiecze!stwa.

OSTRZE'ENIE:
Kable g"ównego zasilania musz& wchodzi' do skrzynki przy"&czeniowej przez odpowied-

nie wej$cie. Wej$cie musi by' zgodne ze stopniem ochrony IP 54.
Ponadto, kable zasilaj&ce musz& by' odpowiednie do warunków funkcjonalnych i zda-

rze! zewn%trznych, które mog& nast&pi'; kable musz& by' odizolowane i ognioodporne.
Przypominamy równie#, #e system uziemienia musi by' zarejestrowany u lokalnych w"adz 

na potrzeby uzgodnionych „kontroli pocz&tkowych“ i pó(niejszych przegl&dów okresowych.

2.8 Lokalizacja

Miejsce ustawienia pi"y powinno zapewnia' obs"uguj&cemu odpowiedni& ilo$' prze-
strzeni  do obs"ugi i mycia. Wokó" maszyny nale#y zachowa' wolny odst%p przynajmniej 1m. 
Pi"% nale#y ustawi' tak aby stó" roboczy znajdowa" si% na wysoko$ci 850-1000mm. Gniazdo 
wtykowe do pod"&czenia pi"y powinno znajdowa' si% w miejscu zawsze widocznym i do-
st%pnym na wysoko$ci 0,6-1m. Temperatura otoczenia przy pracy pi"y powinna wynosi' od 
10 do 40 OC, wilgotno$' wzgl%dna 30-95%. O$wietlenie: w miejscu pracy nale#y zapewni' 
odpowiednie o$wietlenie 500 lx.

3.  DZIA"ANIE MASZYNY
Pi"% do mi%sa zaprojektowano do ci%cia ko$ci, mi%sa lub ryb oraz podobnych produktów #yw-

no$ciowych na kawa"ki o ró#nych rozmiarach. Pi"a do mi%sa nie nadaje si% do krojenia innych produk-
tów ni# te wymienione powy#ej. Podczas obs"ugi maszyny nale#y u#ywa' popychacza zamocowanego 
na froncie maszyny.

Je$li maszyna nie by"a u#ywana przez pewien czas, przed uruchomieniem maszyny zaleca si% 
sprawdzenie wszystkich cz%$ci, które mog& wymaga' regulacji. 

Pi"a jest wyposa#ona w bezpiecznik termiczny. Maszyna jest przeznaczona do cyklu 
pracy S3 – praca przerywana. 

Charakterystyczny krótkotrwa"y odg"os wyst%puj&cy przy zatrzymywaniu pi"y nie sy-
gnalizuje z"ego dzia"ania maszyny lecz wynika z ustawienia hamulca.
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4.  STEROWANIE, KONTROLA 
  ORAZ URZ#DZENIA STERUJ#CE I BEZPIECZE$STWA

4.1 Lista elektrycznych i mechanicznych urz*dze+ bezpiecze+stwa 
 oraz ich funkcje

Pi"a do mi%sa posiada elektryczne i mechaniczne urz&dzenia bezpiecze!stwa, które maj& chroni' 
operatora oraz maszyn% przed ró#nymi zagro#eniami.

1 -  Wy#*cznik bezpiecze+stwa. 
 Steruje otwarciem ruchomej pokrywy obudowy (zatrzymuje maszyn% za ka#dym ra-

zem gdy pokrywa nie jest zamkni%ta).
2 -  Popychacz ci"tego produktu. 
 Jest on u#ywany do przytrzymywania produktu i zapewnia odpowiedni& odleg"o$' 

mi%dzy ta$m& tn&c& a r%k& operatora.
3 -  Ruchoma os#ona ta!my tn*cej.
 Chroni operatora przed kontaktem z ostrzem ta$my w miejscu w którym wystaje 

z obudowy.
4 -  Przycisk zatrzymania maszyny (wy#*cznik – przycisk czerwony). 
 Po jego wci$ni%ciu maszyna zatrzymuje si%. 
5 -  Awaryjny wy#*cznik grzybkowy (przycisk czerwony, umieszczony na górnej 

 !cianie puszki sterowania maszyn*). 
 Po jego wci$ni%ciu maszyna natychmiast zatrzymuje si%. Aby zresetowa' uk"ad awaryjny 

nale#y przekr%ci' wy"&cznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6 -  Gniazdo i wtyczka .
 Pe"ni& rol% wy"&cznika g"ównego.

5.  PRZEGL#DY, REGULACJE I U%YTKOWANIE MASZYNY
Oznaczenia elementów regulacyjnych uj%te w punktach 5.1 – 5.4 s& zgodne z rysunkiem 

z"o#eniowym ze str. 15.

5.1 Przegl*dy i regulacje

Przed uruchomieniem pi#y do mi"sa nale,y wykona- nast"puj*ce kontrole:
Z Upewni' si%, #e napi%cie zasilaj&ce jest odpowiednie.
Z Sprawdzi' dzia"anie wy"&cznika bezpiecze!stwa testuj&c go par% razy poprzez otwie-

ranie pokrywy obudowy.
Z Dostosowa' porcjownik. Poluzowa' ga"k%, aby umo#liwi' ruch porcjownika rów-

nolegle do ta$my. Umo#liwia to dostosowanie grubo$ci ci%tych porcji produktu. Po 
ustawieniu grubo$ci nale#y z powrotem dokr%ci' ga"k%, aby zablokowa' porcjownik 
w miejscu.

Z Regulacja:
 Regulacja naci&gu ta$my tn&cej: Po naci&gni%ciu ta$my nale#y obróci' górne ko"o ta-

$my, aby sprawdzi' czy ta$ma jest wy$rodkowana na ko"ach. Je$li wykryje si% jakie$ 
luzy mi%dzy ta$m& tn&c& a ko"em ( ta$ma ma tendencje do zsuni%cia si% z ko"a) lub 
ta$ma nie porusza si% równo, nale#y dokr%ci' pokr%t"o napinacza ta$my (S1) a# ta$ma 
b%dzie idealnie wy$rodkowana.

 Regulacja po"o#enia prowadnika ta$my tn&cej: Nale#y popu$ci' pokr%t"o (G7) a na-
st%pnie ustawi' prowadnik ta$my tn&cej najbli#ej jak to mo#liwe ci%tego produktu.

 Regulacja prowadnika i "o#yska oporowego ta$my tn&cej: Wszelkie regulacje mog& 
by' wykonywane wy"&cznie po napi%ciu i wycentrowaniu ta$my tn&cej. 
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 Prowadnik ta$my tn&cej zaopatrzony jest w dwa elementy dystansowe. Po"o#enie ich 
jest ustalane przy pomocy pokr%te" (ka#dy element dystansowy jednym pokr%t"em). 
Nale#y poluzowa' pokr%t"a i wsadzi' dwa cienkie kawa"ki papieru mi%dzy ta$m%,  
a ka#dy element dystansowy. Elementy dystansowe musz& by' doci$ni%te do ta$my 
tn&cej najmocniej jak jest to mo#liwe.

Prowadnik ta$my tn&cej (G5) posiada dwa plastikowe elementy dystansowe (G6), które 
zapewniaj& jej wy$rodkowanie. Gdy te elementy nie stykaj& si% ju# z ta$m& z powodu ich zu#y-
cia nale#y poluzowa' pokr%t"a w prowadniku ta$my tn&cej i przesun&' kr&#ki bli#ej a# zetkn& si% 
z ta$m& tn&c&. Nast%pnie nale#y dokr%ci' pokr%t"a.

5.2 Napinanie ta!my tn*cej

Aby uzyska' optymalne napi%cie ta$my tn&cej nale#y przekr%ca' pokr%t"o umieszczone 
na szczycie maszyny (S1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu uzy-
skania wymaganego napi%ciaskania wymaganego napi%cia

5.3 Wymiana ta!my tn*cej

Aby wymieni' ta$m% tn&c& nale#y przekr%ca' pokr%t"o (S1) w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara do momentu, a# b%dzie mo#na zsun&' ta$m% tn&c& z górnego ko"a ta$my.

Przed wyj%ciem ta$my tn&cej ze sto"u roboczego nale#y wysun&' os"on% r%ki (G3) z pro-
wadnika ta$my tn&cej (G5), a nast%pnie zsun&' z dolnego ko"a ta$my tn&cej. Przy zak"adaniu no-
wej ta$my tn&cej nale#y wykona' powy#sze czynno$ci w odwrotnej kolejno$ci. Odpowiednie 
napinanie ta$my tn&cej  jest opisane w dziale „Napinanie ta$my tn&cej “.
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Po sprawdzeniu pozycji opisanych powy#ej, pi"a jest gotowa do u#ycia.
Maszyna jest gotowa do uruchomienia; operator mo#e wcisn&' przycisk w"&cznika (przy-

cisk zielony). Aby zatrzyma' dzia"anie maszyny nale#y wcisn&' przycisk wy"&cznika (przycisk 
czerwony). W przypadku nag"ego, niebezpiecznego zdarzenia nale#y maszyn% niezw"ocznie 
zatrzyma' awaryjnym przyciskiem grzybkowym koloru czerwonego, który umieszczony jest na 
górnej $cianie puszki sterowania maszyn&.

UWAGA
Ta$ma jest narz%dziem jednorazowego u#ytku. Nie istnieje potrzeba jej ostrzenia. Na-

ciskanie ci%tym materia"em na ta$m% nie przyspiesza  procesu ci%cia.

5.4 Obs#uga

Operator musi by' odpowiednio chroniony przy u#yciu urz&dze! bezpiecze!stwa znajduj&cych si% 
w maszynie oraz musi zawsze znajdowa' si% z przodu maszyny.

5.5 Mycie i czyszczenie

OSTRZE'ENIE:  
Przed przyst&pieniem do mycia wtyczka kabla zasilaj&cego musi by' od"&czona od gniazdka.
Nie wolno my' pi"y strumieniem wody pod ci$nieniem.

UWAGA
Przed przyst&pieniem do mycia nale#y zdj&' os"on% r%ki (G3) w nast%puj&cy sposób:
- chwyci' os"on% r%k& i wyci&gn&' j& w gór% tak aby wysz"a z prowadnika ta$my tn&cej (G5)
- przechyli' os"on% r%ki (G3) do siebie i ci&gn&' w dó", wyj&' j& z prowadzenia.

Codziennie po zako!czeniu pracy nale#y my' pi"% w nast%puj&cy sposób:
- grube zabrudzenia usun&' szczotk&, 
- my' p"ynem do mycia naczy! rozcie!czonym w letniej wodzie,
- myte elementy przetrze' $cierk& zmoczon& w czystej letniej wodzie,
- po osuszeniu elementów nale#y przeprowadzi' dezynfekcj% przy u#yciu $rodka P3-topax-66.

6.   PRZEGL#DY OKRESOWE, KONSERWACJE 
  I NOTATKI Z INSPEKCJI

OSTRZE'ENIE:
Przegl&dy okresowe i codzienne konserwacje  opisane w tym rozdziale maj& za zadanie 

utrzyma' pi"% do mi%sa w idealnej sprawno$ci technicznej.
Czynno$ci te  maj& by' wykonywane w ró#nych odst%pach czasowych (zazwyczaj sta"ych).
Zalecane odst%py czasowe zosta"y ustalone na podstawie pracy maszyny w normalnym 

cyklu produkcyjnym. Oczywi$cie ten odst%p czasowy nale#y zaadaptowa' do rzeczywistego 
wykorzystania pi"y do mi%sa.
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7.   USZKODZENIA I NAPRAWY

Uszkodzenie Przyczyna Rozwi*zanie

Przegrzanie
pi#y

Pozosta"o$ci przetwórcze 
na prowadniku ta$my tn&cej 

lub w napinaczu ta$my tn&cej 
// zablokowane "o#yska

Wyczyszczenie prowadnika 
ta$my tn&cej 

lub napinacza ta$my tn&cej 
//wymiana "o#ysk

Maszyna 
nie uruchamia si" 

po wci!ni"ciu 
przycisku w#*cznika

Wci$ni%ty 
przycisk awaryjny 

//
 aktywowany mikrowy"&cznik

Przekr%ci' 
przycisk awaryjny w lewo 

// Zamkn&' 
ruchom& pokryw% obudowy

Hamulec silnika 
nie dzia#a, gdy ma-

szyna jest wy#*czona 
(mo,liwo!- przesu-
wania ta!my tn*cej 

palcami)

Wadliwa
p"yta elektryczna

Nale#y skontaktowa' si% 
z serwisem lub producentem

Nierówne 
ci"cie

Zbyt lu(na ta$ma tn&ca 
// T%pa ta$ma tn&ca

Napi&' ta$m% tn&c&  
// wymieni' ta$m% tn&c&

Spadanie 
ta!my tn*cej

Niew"a$ciwa 
regulacja pionowa 

i pozioma ta$my tn&cej

Wyregulowa' 
odpowiednio 
ta$m% tn&c&

Naprawy gwarancyjne i p#atne remonty pogwarancyjne 
realizuje równie, producent Ma-Ga O/Grudzi*dz

ul. Laskowicka 8 | tel. (56) 4626-632, fax (56) 4620-265 | tel. kom. 607 606 151

6.1 Okresowe kontrole

Co 500 h (miesi%cznie lub raz na miesi&c)

6.2 System elektryczny i mechaniczny

Nale#y dok"adnie sprawdza' i czy$ci' wszystkie po"&czenia i w razie potrzeb wymienia' zu#yte 
cz%$ci.

6.3 Nap"d

Sprawdzi' pod k&tem ha"asu, luzów i $lizgania si% cz%$ci.
Z W"&czy' i wy"&czy' pi"% par% razy, aby sprawdzi' jej dzia"anie pod k&tem nietypowego 

ha"asu, luzów i wibracji mi%dzy cz%$ciami nap%du ("o#yska silnika). 
Z Wyeliminowa' luzy i $lizganie si% przez wymian% zu#ytych cz%$ci. 
Z Zaleca si% tak#e przy okazji wyczyszczenie wszystkich podzespo"ów.

6.4 Silnik elektryczny

Nale#y przede wszystkim sprawdza' silnik, gdy maszyna pracuje przez d"ugi czas lub kiedy 
praca odbywa si% w szczególnie wysokiej temperaturze, czyli gdy temperatura "o#ysk przekracza 
90ºC. Je$li "o#yska ha"asuj&, nale#y sprawdzi' czy nie trzeba ich nasmarowa' lub wymieni'.
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8.   SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Schemat p#ytki TG-FR11
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Pod#*czenia zewn"trzne p#ytki 
TG-FR11 pi#y PM1550
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9.   RYSUNEK Z"O%ENIOWY I LISTA CZ&!CI ZAMIENNYCH
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10. LISTA CZ&!CI ZAMIENNYCH

Przy zamawianiu cz%$ci i podzespo"ów zamiennych do pi"y do mi%sa PM 1550 nale#y poda' 
nast%puj&ce dane:

1 -  Typ maszyny, rok produkcji
2 - Numer fabryczny maszyny,
3 - Numer cz%$ci lub podzespo"u,
4 - Nazw% cz%$ci lub podzespo"u oraz #&dan& ilo$'.

Kod nr. ref. Opis przedmiotu
SGA15.001/SGA18.042/SGA20.001 C1/C2 Obudowa anodowana / PokrywaObudowa anodowana / Pokrywa
SGA15.038/SGA18.049/SGA20.004 C3 Stó" roboczyStó" roboczy

SGA18.062 C4 Za$lepka nylonowa sto"u roboczegoZa$lepka nylonowa sto"u roboczego

SGA18.024 C5/G7 Pokr%t"o do zamykania pokrywy (C5) 
oraz blokowania prowadnika ta$my tn&cej (G7)oraz blokowania prowadnika ta$my tn&cej (G7)

K10670 C6 Zawias (2 szt.)
SGA18.044 C7 Zgarniacz (3 szt.)
SGA18.056 C8 )ruba wspornikowa "o#yska oporowego )ruba wspornikowa "o#yska oporowego 

K10281 C9 *o#ysko kulkowe oporowe ta$my tn&cej*o#ysko kulkowe oporowe ta$my tn&cej
SGA18.060/SGA20.037 C11 Podstawa

SGA18.057 C12 Gumowa nó#ka
SGA18.030 C13 Mikrowy"&cznikMikrowy"&cznik
SGA18.022 C14 D(wignia popychacza ci%tego produktuD(wignia popychacza ci%tego produktu

SGA15.036/SGA18.050 C15 Popychacz ci%tego ptoduktuPopychacz ci%tego ptoduktu
SGA18.020 M4 P"ytka elektryczna automatycznego wy"&cznikaP"ytka elektryczna automatycznego wy"&cznika
SGA18.065 C16 Panel steruj&cy TGFR9Panel steruj&cy TGFR9
SGA18.048 C17 Zawias popychacza ci%tego produktuZawias popychacza ci%tego produktu

C18 Os"ona mikrowy"&cznikaOs"ona mikrowy"&cznika
SGA15.035/SGA18.061 G2 Pr%t prowadnika ta$my tn&cejPr%t prowadnika ta$my tn&cej

SGA18.047 G3 Os"ona r%ki
SGA18.045 G4 Wspornik pr%ta prowadnika ta$my tn&cejWspornik pr%ta prowadnika ta$my tn&cej
SGA18.034 G5 Prowadnik ta$my tn&cejProwadnik ta$my tn&cej
SGA18.033 G6 Element dystansowy prowadnika ta$my tn&cejElement dystansowy prowadnika ta$my tn&cej

G8 Prowadnica os"ony r%kiProwadnica os"ony r%ki
SGA18.023 P3 Pokr%t"o mocuj&cePokr%t"o mocuj&ce
SGA18.036 M1 Silnik 

M2 Wspornik silnika
SGA18.032/SGA20.011 P1 Wspornik trzpienia p"yty grubo$ci plastraWspornik trzpienia p"yty grubo$ci plastra
SGA18.028/SGA20.014 P2 Trzpie! p"yty grubo$ci plastraTrzpie! p"yty grubo$ci plastra

SGA18.041 P4 P"yta grubo$ci plastraP"yta grubo$ci plastra
SGA18.025/SGA20.022 S1 Pokr%t"o napinacza ta$my tn&cejPokr%t"o napinacza ta$my tn&cej

SGA18.055 S2/S4 Tulejka dystansowaTulejka dystansowa
SGA18.052 S3 Spr%#ynaSpr%#yna

SGA18.027 S5 Listwa prowadz&ca prowadnika napinacza
(1 sztuka ; w maszynie 2 sztuki)(1 sztuka ; w maszynie 2 sztuki)

SGA18.038 S6 Wspornik ko"ka napinacza
SGA18.039 S7 Prowadnik napinacza górnego ko"a ta$my tn&cejProwadnik napinacza górnego ko"a ta$my tn&cej
SGA18.011 S8 Ko"ek napinacza górnego ko"a ta$my tn&cejKo"ek napinacza górnego ko"a ta$my tn&cej

SGA15.033/SGA18.058/SGA20.020 S9 Górne ko"o ta$my tn&cejGórne ko"o ta$my tn&cej
SGA18.051 S10 *o#ysko kulkowe górnego ko"a ta$my tn&cej*o#ysko kulkowe górnego ko"a ta$my tn&cej

K10243 S11 Pier$cie! osadczy Seegera UNI7437 / DIN472/40Pier$cie! osadczy Seegera UNI7437 / DIN472/40
SGA18.026 S12 Podk"adka

SGA15.039/SGA18.029 S13 Ta$ma tn&ca
SGA15.034/SGA18.059/SGA20.021 S14 Dolne ko"o ta$my tn&cejDolne ko"o ta$my tn&cej
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tel. +48 52 3704-500, fax +48 52 3712-657
www.maga.com.pl | handlowy@maga.com.pl

Bydgoskie Zak#ady Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga” Sp. z o.o.
ul. Kujawska 136, 85-950 BYDGOSZCZ, skr. poczt. 142

Przecinarka ta!mowa 
do mi"sa


