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UWAGA ! 

PRZY PIERWSZYM PODŁĄCZENIU 
SPRAWDZIĆ KIERUNEK OBROTÓW 
TARCZY ( ZGODNIE ZE STRZAŁKĄ NA 
PRZECINARCE ) 

W RAZIE POTRZEBY ZMIENIĆ KABEL L1 – 
L3 we wtyczce ( ABY ZMIENIĆ OBROTU 
NA WŁĄSCIWE ) 

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ 
PRZY CIĘCIU WĘŻY 4SP / 4SH. 
PRZEGRZANIE TARCZY MOŻE 
SPOWODOWAĆ JEJ PĘKNIĘCIE !!!!!
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1. Wprowadzenie

Zadaniem tej instrukcji jest dostarczenie niezb�dnych informacji do kompetentnego i 
bezpiecznego u�ywania przecinarki do w��y. 

Informacje te s� rezultatem ci�głego, systematycznego przetwarzania danych i testów 
technicznych, zapisywanych i zatwierdzanych przez producenta, zgodnie z wewn�trznymi 
procedurami zapewniaj�cymi bezpiecze�stwo informacji: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 
93/44/EEC, 93/68 EEC i 98/37EG. 

Poni�sze informacje s� przeznaczone WYŁ�CZNIE dla wykwalifikowanych 
u�ytkowników, którzy u�ywaj�c przecinarki b�d� w stanie zapewni� najwy�sze
bezpiecze�stwo ludziom, urz�dzeniom i �rodowisku, dzi�ki odpowiedniemu
zdiagnozowaniu problemów i usterek mog�cych wyst�pi� w tych urz�dzeniach oraz ich
usuni�ciu, zgodnie z poni�sz� instrukcj� i regulacjami BHP.

Instrukcja nie pokazuje sposobów rozmontowywania oraz nadzwyczajnych czynno�ci 
serwisowych, które MUSZ� by� wykonywane przez autoryzowanego pracownika 
serwisu. 

Aby zapewni� poprawne u�ytkowanie urz�dzenia nale�y zabezpieczy� instrukcj� przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Prosz� kontaktowa� si� z najbli�szym dystrybutorem w 
celu otrzymania nowej instrukcji lub uzyskania dokładniejszych informacji. 

Przed przyst�pieniem do czynno�ci obsługowych nale�y uwa�nie zapozna� si� z poni�sz� 
instrukcj�. 

Ka�dy operator przecinarki MUSI zapozna� si� z instrukcj� przed przyst�pieniem 
do pracy. 

HYDRON hydraulika siłowa nie bierze odpowiedzialno�ci za uszkodzenia ciała, rzeczy 
oraz urz�dzenia, spowodowane nieodpowiednim u�yciem, zaniedbaniem i 
niezrozumieniem wskazówek dotycz�cych bezpiecze�stwa zawartych w poni�szej 
instrukcji. 
Zaleca si� przechowywanie, zabezpieczonej przed zniszczeniem, instrukcji obsługi w 
łatwo dost�pnym miejscu w pobli�u urz�dzenia. 
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2. �rodki ostro�no�ci

Przed przyst�pieniem do pracy nale�y upewni� si�, �e warunki dotycz�ce miejsca i 
bezpiecze�stwa s� wystarczaj�ce, bior�c po uwag�, warunki otoczenia takie jak: 
- temperatura 
- wilgotno�� 
- o�wietlenie 
- wibracje. 

Przecinarka jest skonstruowana do pracy wewn�trz pomieszcze� (warsztaty, linie 
produkcyjne itp.) gdzie nie ma ryzyka wyst�pienia wybuchu lub po�aru. 

Przed przyst�pieniem do pierwszego ci�cia nale�y sprawdzi� kierunek obrotów tarczy 
tn�cej (musi by� zgodny ze strzałk� na obudowie). Przecinany w�� musi by� umieszczony 
nieruchomo oraz oparty o wsporniki wspomagaj�ce. Podczas ci�cia w�� musi by� 
trzymany, co zapobiegnie ryzyku zranienia lub powstania uszkodze�. 

Podczas ci�cia w��a musz� by� u�ywane, 2 szt. wsporników wspomagaj�cych. 

Nie zdejmowa� naklejek informacyjnych z przecinarki. Nale�y sprawdza� czy s� czytelne 
i czy ich tre�� została wła�ciwie zrozumiana. W przypadku uszkodze� naklejek 
informacyjnych nale�y je natychmiast wymieni� (dost�pne w autoryzowanym serwisie 
technicznym). 

U�ycie cz��ci zamiennych innych ni� wymienione w dalszej cz��ci instrukcji, 
dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji przecinarki powoduje to, �e HYDRON 
nie bierze odpowiedzialno�ci za bezpiecze�stwo ludzi i szkody wynikłe z u�ywania 
przecinarki po jakichkolwiek zmianach. 

Dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyposa�eniu zapewniaj�cym bezpiecze�stwo 
jest ZABRONIONE!!! 

Usuwanie odpadów po ci�ciu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

UWAGA! 
Jakiekolwiek czynno�ci obsługowe, poza wyspecyfikowanymi i opisanymi w tej instrukcji 
musz� by� wykonywane przez wyspecjalizowany personel z autoryzowanego serwisu 
technicznego. 
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3. Wyposa�enie

Przecinarka jest dostarczana gotowa do u�ytku (bez wtyczki), zapakowana na palecie. 

UWAGA! 
Materiały opakowaniowe musz� by� usuni�te zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
ochrony �rodowiska. 

Przecinarka jest wyposa�ona w: 
• Ostrze tn�ce 300x3x50 mm
• 2 szt. wsporników wspomagaj�cych
• Instrukcj�

3.1 Gwarancja 

Na przecinark� udziela si� gwarancji w okresie jednego (1) roku od daty zakupu. 
Gwarancja jest wa�na tylko wtedy, gdy przestrzegane s� wszystkie zalecenia i zakazy 
wymienione w niniejszej instrukcji. 

UWAGA! 
Podczas rozpakowywania przecinarki nale�y upewni� si� �e jest ona nieuszkodzona i 
zawiera wszystkie elementy wymienione powy�ej. HYDRON nie odpowiada za 
uszkodzenia i brak jakichkolwiek elementów, je�eli zostan� one zgłoszone pó	niej ni� 
osiem (8) dni od dostawy. 

3.2 Wa�ne uwagi 

Przecinarka z silnikiem zasilanym napi�ciem 230V i 400V jest przeznaczona do ci�cia 
w��y: 
• z jednym lub dwoma oplotami stalowymi lub tekstylnymi do rozmiaru -32 (2”)
• z czterema oplotami stalowymi do rozmiaru -20 (1 1/4”)
Przecinarka z silnikiem zasilanym napi�ciem 12V jest przeznaczona do ci�cia w��y: 
• z jednym i dwoma oplotami stalowymi lub tekstylnymi do rozmiaru -20 (1 1/4”)
• z czterema oplotami stalowymi do rozmiaru – 12 (3/4”)
W przypadku u�ycia przecinarki do innych rozmiarów i typów przewodów HYDRON nie 
ponosi odpowiedzialno�ci za mog�ce powsta� szkody. Nie nale�y zostawia� przecinarki z 
wł�czonym silnikiem przez dłu�szy czas bez ci�cia przewodów. 

Ci�cie innych materiałów poza w��ami z oplotami stalowymi lub tekstylnymi mo�e 
spowodowa� ci��kie obra�enia ciała oraz uszkodzenie przecinarki!!! 
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4. Przecinarka

4.1 Identyfikacja
Informacje umo�liwiaj�ce zidentyfikowanie urz�dzenia znajduj� si� na tabliczce 
umieszczonej na obudowie przecinarki. Zazwyczaj podane s�: 

* Nazwa producenta * Numer seryjny * Data wyprodukowania * Napi�cie (V) *
* Cz�stotliwo�� (Hz) * Nat��enie (A) * Waga *

Tabliczka informuj�ca o posiadaniu znaku CE znajduje si� w lewej dolnej cz��ci 
przecinarki. 

UWAGA! 
Usuwanie lub niszczenie tabliczek identyfikacyjnych jest zabronione. W przypadku 
uszkodzenia której� z tabliczek nale�y skontaktowa� si� z autoryzowanym serwisem 
technicznym. 

W przypadku kontaktu z serwisem nale�y poda�: 
* model
* numer seryjny.

4.2 Opis 

Przecinarka składa si� z zespołu silnika z tarcz� tn�c�, stolika roboczego, oraz obudowy 
wyposa�onej w r�czn� d	wigni� do dociskania w��a, oraz osłon ostrza. Podczas ci�cia 
osłony s� odsuwane przez ci�ty w��. Po zako�czeniu ci�cia osłony samoczynnie 
powracaj� na miejsce zasłaniaj�c tarcz�. Obudowa zawiera otwór do podł�czenia wyci�gu 
spalin. Standardowo przecinarka wyposa�ona jest w gładk� tarcz� tn�c�.  

Przecinarka mo�e by� u�ywana tylko do przewodów wymienionych w rozdziale 3.2. 
Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska i BHP. 

UWAGA! 
Instrukcja zawiera informacje o sposobie u�ycia przecinarki zgodnie z jej 
konstrukcja i budow�. Ka�de inne u�ycie i nie przestrzeganie parametrów 
technicznych mo�e spowodowa� wypadek. 
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5. Panel steruj�cy

2. Start/stop
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6. Uruchomienie

6.1 Czynno�ci wst�pne 

WA�NE! 
Przecinark� nale�y umie�ci� w takim miejscu, aby zachowane były wszelkie zasady 
bezpiecze�stwa, oraz tak, aby operator mógł swobodnie posługiwa� si� urz�dzeniem. S� 
to warunki, które nale�y spełni� przed rozpocz�ciem ci�cia w��y. 

• Zamocowa� przecinark� na stabilnym płaskim podło�u
• Sprawdzi� czy tarcza tn�ca mo�e obraca� si� swobodnie
• Sprawdzi� czy d	wignia dociskaj�ca mo�e porusza� si� swobodnie w obu kierunkach
• Sprawdzi� czy tarcza tn�ca jest dokr�cona

UWAGA! 
Przed podł�czeniem urz�dzenia do �ródła zasilania sprawdzi� czy napi�cie w gnie�dzie 
jest zgodne z umieszczonym na przecinarce. Podczas pracy nale�y zawsze u�ywa� 
okularów i słuchawek ochronnych. 

6.2 Pozycja operatora 

Operator powinien by� ustawiony wzgl�dem przecinarki z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpiecze�stwa tak, aby móc obserwowa� przebieg ci�cia. Przeł�cznik Start/Stop powinny 
by� łatwo dost�pne. Nale�y równie� zapewni� odpowiednie 
o�wietlenie miejsca pracy operatora.

6.3 Rozruch 

Umie�ci� przewód na stoliku roboczym (w�� MUSI by� podparty wspornikami 
wspomagaj�cymi umieszczonymi w odpowiedniej odległo�ci od siebie – odległo�ci podane w 
dalszej cz��ci instrukcji). Uruchomi� przecinark� przyciskiem start. W�� nale�y dociska� 
d	wigni� w kierunku tarczy tn�cej. 

UWAGA! 
Sprawdzi� kierunek obrotów (kraw�d	 tn�ca tarczy powinna obraca� si� w kierunku stolika 
roboczego – zgodnie ze strzałk� umieszczon� na obudowie). Je�eli podczas ci�cia 
wyczuwalne b�d� silne wibracje nale�y natychmiast wył�czy� przecinark� i sprawdzi� 
przyczyn� wibracji. 
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7. Ci�cie przewodów

7.1 Jak wydłu�y� �ywotno�� tarczy tn�cej 

1. Pierwsze 10 ci�� now� tarcz� tn�c� powinny by� wykonane bardzo wolno
2. Po pierwszy dziesi�ciu cieciach mo�na ci�� szybciej ale nie nale�y przeci��a� silnika
3. Nie nale�y przegrzewa� tarczy tn�cej

7.2 Jak ci�� ró�ne rozmiary przewodów 

WA
NE! 
Przed ci�ciem w��y… 

…o �rednicach wewn�trznych 3/16” do 1/2” nale�y umie�ci� dwa wsporniki 
wspomagaj�ce w  wewn�trznych otworach w stoliku roboczym (po jednym z ka�dej 
strony tarczy tn�cej) Minimalna długo�� ci�tego odcinka 150 mm. 

…o �rednicach wewn�trznych 5/8” do 1” nale�y umie�ci� dwa wsporniki wspomagaj�ce 
w  �rodkowych otworach w stoliku roboczym (po jednym z ka�dej strony tarczy tn�cej) 
Minimalna długo�� ci�tego odcinka 250 mm. 

…o �rednicach wewn�trznych 1 1/4” do 2” nale�y umie�ci� dwa wsporniki wspomagaj�ce 
w  zewn�trznych otworach w stoliku roboczym (po jednym z ka�dej strony tarczy tn�cej) 
Minimalna długo�� ci�tego odcinka 300 mm. 

Po dokonaniu tych czynno�ci przecinarka jest gotowa do u�ycia. 
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8. Obsługa

8.1 Wymiana tarczy tn�cej 

UWAGA! 
Podczas wymiany tarczy tn�cej nale�y zawsze u�ywa� r�kawic ochronnych 

• Odł�czy� zasilanie
• Otworzy� pokrywy z tyłu oraz z prawej strony
• Odkr�ci� 4 �ruby mocuj�ce stolik roboczy i zdj�� go
• Odkr�ci� �ruby z łbem sze�ciok�tnym za pomoc� klucza 8 mm
• Zdemontowa� star� i zamontowa� now� tarcz� tn�c�
• Dokr�ci� tarcz� i płytk� adaptacyjn� za pomoc� �ruby centralnej. Moment dokr�cania

80kN.

WA�NE! 
Wł�czy� przecinark� i sprawdzi� czy nie ma silnych wibracji. Dokona� ci�cia 
testowego w celu upewnienia si� o poprawno�ci monta�u nowej tarczy tn�cej 

8.2 Po ka�dym dniu roboczym 

• Po wyłączeniu przcinarki usun�� odpady po ci�ciu.

8.3 Obsługa regularna 

• Regularnie sprawdza� stan tarczy tn�cej (tarcza nie mo�e mie� p�kni�� ani
wyszczerbie�)

• Otworzy� tylnia pokryw� i wyczy�ci� przecinark�. Usun�� odpady po ci�ciu
• Sprawdzi� czy nie s� uszkodzone poł�czenia elektryczne i przewody.
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9. Zdj�cia

Uchwyt do przenoszenia 

D	wignia 

Wspornik 

Skrzynka elektryczna 

Stolik roboczy 

Silnik 

Tylna pokrywa Strzałka wskazuj�ca 
kierunek obrotów 

tarczy tn�cej 

Pokrywa wymiany 
tarczy tn�cej 

Otwór wewn�trzny 

Otwór �rodkowy 

Otwór zewn�trzny 

Podstawa 

Podł�czenie 
odprowadzania 

spalin 

Włącznik



 Instrukcja Obsługi przecinarki C300

10. Specyfikacja

• 3 rodzaje silników 12V,230V lub
400V

• urz�dzenia zasilane 230V i 400V
mog� ci�� w��e z 1 i 2 oplotami
stalowymi i tekstylnymi do rozmiaru
-32, a w��e multispiralne z max. 4
oplotami do rozmiaru -20

• urz�dzenia zasilane 12V mog� ci��
w��e z 1 i 2 oplotami stalowymi i
tekstylnymi do rozmiaru -20, a w��e
multispiralne z max. 4 oplatami
stalowymi do rozmiaru -12

• trwała zwarta konstrukcja, wysoka
niezawodno�� oraz łatwo�� obsługi

• podł�czenie odprowadzania spalin

Dane techniczne 
Max. �rednica ci�tego w��a 
Moc silnika 12V/jednofazowy/trójfazowy 
Napi�cie 3 fazy  
Napi�cie 1 faza  
Napi�cie 12V  
Pr�dko��  
�rednica zewn�trzna tarczy tn�cej  
�rednica wewn�trzna tarczy tn�cej  
Podł�czenie odprowadzania spalin  
Kolor  
Wymiary  
Waga  

80mm 
1,1 / 2,2 / 3,0 kW 

230/400V/16A/50Hz 
230V/16A/50Hz 

12VDC 
2880 obr/min 

300 mm 
50 mm 
63 mm 

Niebieski 
Dł. 450mm x Szer. 400 mm x Wys. 430 mm 

45 kg 

Przecinarka 400V 3 fazy 
Przecinarka 230V 1 faza 
Przecinarka 12V  

Tarcza tn�ca gładka 300x3x50mm  
Tarcza tn�ca z�bkowana 300x3x50mm 

Przecinarka ta jest najcz��ciej stosowana w małych warsztatach i na samochodach 
serwisowych. 
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11. Schematy elektryczne
i rysunki 
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