
INSTRUKCJA OBS UGI OBROTNIKÓW 
BY 50/100/100T/100C/300/600/600H/1200 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA BEZPIECZE STWA. 
 
UWAGA : przed przyst pieniem do pracy nale y bezwzgl dnie uziemi  obrotnik do 
gniazda uziemiaj cego oraz w przypadku prowadzenia prac spawalniczych 
bezwzgl dnie pod czy  zacisk masowy obrotnika z przewodem masowym 
spawarki  
 
OSTRZE ENIE: Przy eksploatacji sprz tu z obrotowymi g owicami 
roboczymi zawsze nale y przestrzega  wszystkie podstawowe zasady 
bezpiecze stwa dla unikni cia ryzyka wypadku. 
OCHRONA OSOBISTA. rodowisko zastosowania maszyny mo e wymaga  
stosowania kasków, butów ochronnych, ochraniaczy, specjalnych ubra  
ochronnych itp. rodków ogólnej ochrony osobistej. 
OKULARY OCHRONNE (przy bica spawalnicza). Zabrania si  rozpocz  prac  
maszyn  bez okularów ochronnych. 
ZASADY UBIERANIA. Zabrania si  pracy w lu nych strojach oraz w bi uterii. Mog  one 
zosta  zaczepione  przez  wiruj ce  cz ci  maszyny.  Unika  pracy  w  terenie  o  liskim  
pod u.  W  przypadku  gdy  jest  to  niemo liwe,  nale y  u ywa  obuwia  
antypo lizgowego. D ugie w osy nale y je spi  lub u ywa  czepka. 
 
STREFA PRAC 
 
UTRZYMUJ STREF  PRACY W CZYSTO CI. Nieporz dek i ba agan zwi kszaj  ryzyko 
wypadku. 
ZALECENIA DOTYCZ CE RODOWISKA PRACY. Utrzymuj kable elektryczne, 
przewody,  zawiesia  pasowe,  pasy,  szmaty,  itp.  z  daleka  od  elementów wiruj cych  
maszyny. Nie nale y u ywa  manipulatorów spawalniczych w s siedztwie palnych 

ynów lub gazów. 
POST POWANIE Z ODWIEDZAJ CYMI.  Nie  nale y  dopuszcza  obserwatorów lub  nie  
przeszkolonego personelu w bezpo redni  stref  pracy maszyny. Ochrona oczu jest 
bezwzgl dnie wymagana dla wszystkich obserwatorów. 
DYSTANS ROBOCZY. Nie pracuj maszyn  na maksymalnym zasi gu r k. Przy pracy 
zawsze zachowuj stabiln  postaw  i stój pewnie na nogach 
POZOSTA  CZUJNY. Nie pracuj bezmy lnie. Nie u ywaj maszyny gdy jeste  zm czony. 
 
ZASADY DBA CI O MASZYN  
 
OBS UGUJ J  Z DBA CI . 
Utrzymuj w jak najlepszym stanie. Dobrze utrzymana maszyna pracuje bezpieczniej i 
wydajniej. Unikaj niekontrolowanego zamieszania (panika) które mo e spowodowa  
zbagatelizowanie podstawowych zasad bezpiecze stwa i higieny pracy. Utrzymuj w 
czysto ci wszystkie uchwyty, w szczególno ci unikaj c zabrudzenia ich olejami lub 
smarami. Pozwoli to unikn  utraty kontroli nad maszyn  w czasie pracy. 
SPRAWDZAJ JEJ STAN. Je eli pracuje wadliwie, upad a lub zosta a uderzona sprawd  
czy nie jest uszkodzona. Sprawd  j  na biegu luzem, sprawd  posuw i dokonaj pe nej 
wzrokowej kontroli. 
 



OSPRZ T POMOCNICZY. 
ASEKURACJA.  Je eli  to  mo liwe  u ywaj  klamr,  imade ,  cuchów  lub  pasów  dla  
zabezpieczenia obrabianego elementu. Praca zawsze jest bezpieczniejsza je eli 
masz  obie  r ce  wolne  do  obs ugi  maszyny  i  nie  musisz  obawia  si ,  e  obrabiany  
element potoczy si  lub spadnie. 
 
PODSTAWOWE ZASADY PRACY. 
OSTRZE ENIE: pracuj  tylko  w  oparciu  o  w ciw  dla  danej  maszyny  instrukcj  
obs ugi. 

YWAJ W CIWEJ MASZYNY I NARZ DZIA. Nigdy nie pracuj sprz tem o zbyt niskich 
parametrach do danego zastosowania. 
0D CZ LUB ZATRZYMAJ MASZYN . Przy wymianie, regulacji lub ogl dzinach 
narz dzia zawsze wy czaj j  u ywaj c wszystkich mo liwych zabezpiecze , do 
ca kowitego od czenia od zasilania w cznie. 
USUWAJ KLUCZE REGULACYJNE. Przed  uruchomieniem  maszyny  sprawd  dok adnie  
czy wszystkie klucze regulacyjne s  wyj te z gniazd regulacyjnych maszyny. 
UNIKAJ PRZECI . Maszyna i narz dzie b dzie pracowa o zdecydowanie lepiej, 
je eli b  u ywane pod obci eniami do których zosta y zaprojektowane. 
 
Obrotników nie wolno u ywa  w nast puj cych przypadkach: 
 

1. je li operator nie zapozna  si  z instrukcj  i nie przeszed  odpowiedniego 
przeszkolenia z zakresu BHP. 

2. je li maszyna b dzie u ywana do prac niezgodnych z przeznaczeniem 
maszyny wynikaj cym z Instrukcji Obs ugi. 

3. je li  obrotnik  nie  jest  kompletny  lub  u yte  do  jej  naprawy  cz ci  nie  s  
oryginalne. 

4. je li parametry zasilania nie odpowiadaj  podanym na tabliczce 
znamionowej. 

5. je li  przed przyst pieniem do pracy operator  nie sprawdzi  stanu maszyny,  w 
szczególno ci stanu przewodu zasilaj cego i elementów sterowania oraz 
stanu narz dzi 

6. je li gniazdo, do którego ma by  pod czony obrotnik nie posiada styku 
ochronnego. 

 
Szczegó owe zasady bezpiecze stwa i higieny pracy 
 

1. Przed  u yciem  maszyny  nale y  sprawdzi  stan  instalacji  elektrycznej,  w  tym  
stan przewodu zasilaj cego oraz wtyczki. 

2. Nie dopuszcza  do zamokni cia maszyny, a w szczególno ci zabroniona jest 
praca  na  otwartej  przestrzeni  podczas  wszelkiego  typu  opadów  
atmosferycznych. 

3. Nie u ywa  maszyny w warunkach zagro enia wybuchowego. 
4. Zwróci  szczególn  uwag  przy pracy z d ugimi w osami. Stosowa  nakrycie 

owy. 
5. Ludzie poni ej 16 roku ycia nie mog  u ywa  maszyny. 
6. Nie wolno dotyka  wrzeciona ani narz dzia w czasie ruchu 
7. Narz dzie musi by  zamontowane w sposób pewny. 
8. Wszelkiego typu czynno ci konserwacyjne lub naprawcze nale y wykonywa  

przy od czonym od sieci przewodzie zasilaj cym. 
9. Niedopuszczalne jest kontynuowanie pracy w przypadku stwierdzenia 



jakichkolwiek niepokoj cych objawów (np. iskrzenie na komutatorze, spadek 
mocy  przy  obrocie,  grzanie  si  nap du,  itd.)  mog cych  sugerowa  
uszkodzenie maszyny. Kontynuowanie pracy mimo wyst pienia takich 
objawów powoduje utrat  gwarancji, a naprawa powsta ych uszkodze  

dzie dokonana odp atnie. 
 
Z boku korpusu obrotnika umiejscowiona jest skrzynka steruj ca. Realizuje ona 
nast puj ce funkcje:  

 ynna zmiana pr dko ci obrotowej  
 za czenie /wy czenie  
 zmiana kierunki obrotów Prawo / Lewo 

 
SPECYFIKACJA ___________________________________________________________ 
 

Lp Parametr Jm BY-50 BY-100 BY-100C BY-100T BY- 300 BY- 600 BY- 600H BY- 1200 

1 Napi cie zasilania / 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V50Hz 230V50Hz 230V50Hz 400V50Hz 

2 
Obci enie sto u 
w pozycji 
poziomej 

kg 50 100 100 100 150 400 300 800 

3 
Obci enie sto u 
w pozycji 
pionowej 

kg 25 50 50 50 75 200 150 400 

4 rednica sto u ( D 
) mm 300 350 350 350 450 650 450 1200 

5 
rednica 

obrabianych 
elementów  

mm 370 420 420 420 520 693 520 1350 

6 Maksymalny 
pochy  sto u / 0 - 90º 0 - 90º 0 - 90º 0 - 90º 0 - 90º 0 - 90º 0 - 90º 0 - 90º 

7 Zakres obrotów  obr/min 1,5 – 15 
0.7 – 7,5 

1,5 – 15 
0,7 – 7,5 

1,5 – 15 
0,7 – 7,5 

1,5 – 15 
0,7 – 7,5 0,3 – 2.5 0,2 – 1,8 0,3 – 2,5 0,05 – 0,5 

8 Moc silnika  W 100 120 120 120 200 300 300 750 

9 Ca kowita 
ugo  ( A ) mm 430 500 500 500 500 850 850 1440 

10 Ca kowita 
szeroko  ( B ) mm 426 442 442 442 500 700 700 1300 

11 Ca kowita 
wysoko  ( C ) mm 376 418 418 418 500 680 680 1004 

,12 
Regulacja 
pochylenia sto u 
(G) 

mm 270 306 306 306 456 ---- ---- ---- 

13 Waga  kg 30 35 40 40 90 120 120 2000 

14 Regulacja 
obrotów  bezstopniowa 

15 Pr d spawania  A 400 400 400 400 300 600 600 600 

 



WYMIARY BY-50/100/100C/100T________________________________________ 

 
 
 

WYMIARY OBROTNIKÓW 

BY-50  E=390 F=280 
BY-100  E=460 F=290 
BY-100C  E=460 F=290 
BY-100T  E=460 F=290 
   
Lube Hole : otwór do smarowania (smarownica )  
Drop lock : blokada pochylenia sto u  



PANEL KONTROLNY BY-50/100/100C/100T______________________________________________ 

 
 

 

PANEL FRONTOWY 
S1 : prze cznik za cz/ wy cz  
S2 : obroty prawo/lewo  
PL : sygnalizacja w czenia  
VR : pr dko  obrotowa sto u 

PANEL TYLNY 
FU : bezpiecznik ( 3A ) 
P1 : gniazdo peda u steruj cego 
P2 : gniazdo steruj ce silnikiem obrotu sto u 
P3 : gniazdo zasilaj ce 
P4 : uziemienie 

  



WYMIARY BY-300/BY-600/BY-1200_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEL KONTROLNY OPIS BY-300/BY-600/1200________________________________ 

WYMIARY OBROTNIKÓW 

BY-300  E=345 F=460 
BY-600  E=520 F=740 
BY-1200 E=940 F=1400 
Lube Hole : otwór do smarowania (smarownica )  
Drop lock : blokada pochylenia sto u  

E 
F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BY-600 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 BY-1200 

PANEL FRONTOWY 
SA1 : wy cznik za cz/wy cz  
SA2 : prze cznik obrotów "tilt" w poziomie lub pionie 
SA3 : prze cznik obrotów sto u prawy/lewy 
SA5 : prze cznik pochylenia sto u góra/dó  
SA6 : wy cznik "tilt" wy czenie pochy u sto u 
PL :  sygnalizacja za czenia  
VR : regulacja pr dko ci obrotowej 

PANEL TYLNY 
FU : bezpiecznik ( 3A ) 
P1 : gniazdo steruj ce silnikiem obrotnika w poziomie 
P2 : gniazdo peda u steruj cego obrotami  
P3 : gniazdo steruj ce silnikiem obrotnika w pionie  
N  : gniazdo zasilaj ce  
P4 : uziemienie 

SA1 


