
 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILARKI KAROSERYJNEJ 

HUZAIR MODEL: PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Poglądowy schemat zasilania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 
 

Fig.2  
 
 
1.Dane techniczne 
 

MODEL

Cykle / 

posuwy

długość 

skoku

Długość 

korpusu

Gwint wlotu 

powietrza

Zużycie powietrza 

Średnie

Średnice przewodu 

wewnątrz Waga

minuta mm mm Cal L/min mm Kg

PK 9000 10 263 1/4" 113 10 0,9  
 
Maks. ciśnienie 6,3 bar (90 psi) 
Deklaracja dotycząca emisji hałasu i wibracji (ISO 15744 oraz ISO 28927-2) 

Zmierzone wartości są aktualne w chwili tworzenia niniejszej instrukcji. 
Deklarowane wartości uzyskano w procesie testów laboratoryjnych, zgodnie ze wskazanymi normami. 
Deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka. Wartości zmierzone w miejscu pracy mogą być wyższe. 
Rzeczywiste wartości ekspozycji oraz ryzyko możliwych obrażeń, jakich może doznać użytkownik, zależą od 
sposobu pracy użytkownika, konkretnej aplikacji, miejsca pracy czy czasu pracy i kondycji fizycznej użytkownika. 
Firma Narzędzia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe niekorzystne konsekwencje użytkowania w 
warunkach nad którymi nie ma kontroli. 
W przypadku nieodpowiedniego użytkowania narzędzia, może ono powodować chorobę wibracyjną. 
 
2. Pilarka karoseryjna przeznaczenie 

• Narzędzie zaprojektowano głównie do cięcia metalu, tworzywa sztucznego, kompozytu o nieznacznej grubości. 
Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. 
• Przed pierwszym użyciem narzędzia należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji. 



 

 

 

 
3. Uruchomienie 

• Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem Fig. 01. 
• Akcesoria złączne należy dobrać i zainstalować zgodnie z zasadami. 
• Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć spust (A) Fig.2. Pulsacyjny spust, zwiększając nacisk zwiększamy 
prędkość posuwu. Aby zatrzymać urządzenie należy zwolnić spust. 
• Możliwość kontroli głębokości cięcia poprzez regulację „zderzaka” (B). Regulacja zderzaka za pomocą śruby 
typu imbus, którą należy zluzować śrubę, ustawić zderzak na wymaganą długość  dokręcając śrubę. 
 
4. Smarowanie 

• Do smarowania silnika pneumatycznego należy stosować wyłącznie olej pneumatyczny, zalecana klasa ISO, 
VG 15 / 46. W przypadku smarowania z zestawu przygotowania powietrza, smarownica powinna być 
wyregulowana na podawanie dwóch kropel na minutę. Uwaga, olej pneumatyczny jest konsumowany na bieżąco 
dlatego należy kontrolować jego stan i uzupełniać. W przypadku gdy instalacja nie jest wyposażona w zestaw 
przygotowania powietrza należy olej pneumatyczny podawać bezpośrednio do wlotu narzędzia w ilości kilku 
kropel przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Brak smarowania silnika olejem pneumatycznym lub 
stosowanie innego oleju ( silnikowy, przekładniowy, hydrauliczny, przepalony) grozi uszkodzeniem narzędzia i 
utratą gwarancji. 
Do smarowania mechanizmu udarowego należy stosować w razie potrzeby smaru przekładniowego w ilości około 
8 gram / jednorazowa aplikacja. 
 
5. Konserwacja 

• Naprawy i konserwacja mogą prowadzić wyłącznie pracownicy posiadający niezbędne kwalifikacje przy użyciu 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W celu uzyskania porady na temat serwisu technicznego lub 
możliwości zakupu części zamiennych zalecamy skontaktować się z producentem lub najbliższym 
autoryzowanym dystrybutorem. 
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy, zawsze należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od 
źródła zasilania. Niedopuszczalne jest ingerencja w narzędzie, demontaż, naprawa, wymiana części lub 
akcesoriów bez uprzedniego odłączenia od źródła zasilania. 
• Jeśli urządzenie jest wykorzystywane codziennie, należy regularnie przeglądać narzędzie i wykonywać kontrolę 
poprawnej pracy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, niewłaściwej pracy czy innych objawów odbiegających 
normy, należy narzędzie niezwłocznie odesłać do autoryzowanego serwisu napraw. 
• W wykazie części zaznaczono podkreśleniem części podlegające zużyciu, nie podlegające gwarancji jak np. 
łopatki wirnika. 
• Narzędzia noszące ślady napraw, modyfikacji, uszkodzeń mechanicznych w kresie gwarancji automatycznie są 
z tej gwarancji wyłączone. 
 
6. Utylizacja 

• Utylizację narzędzi należy przeprowadzać przestrzegając lokalnych regulacji w tym zakresie. 
• Narzędzia uszkodzone, wadliwe, zużyte lub nieprawidłowo działające należy bezwzględnie wyłączyć z 
eksploatacji. 
 
7. Ograniczona gwarancja producenta 

Narzędzia pneumatyczne HUZAIR objęte są roczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu 
potwierdzonego dowodem nabycia. Gwarancją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione od 
producenta lub autoryzowanej sieci sprzedaży. 
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikowane lub 
naprawiane przez osoby nieuprawnione. 
Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady materiałowe bądź ukryte. W przypadku stwierdzenie przez 
użytkowania niewłaściwej pracy jak np. spadek mocy, zwiększony poziom hałasu, wibracji, innych niepokojących 
objawów, narzędzie należy bezzwłocznie odłączyć od źródła zasilania i odesłać do autoryzowanego punktu 
napraw gwarancyjnych. Do wysyłki należy bez wyjątku dołączyć: dowód zakupu, opis 
uszkodzenia/wady/problemu, adres i kontakt do zleceniodawcy. 
Autoryzowany serwis dokonuje ekspertyzy i na jej podstawie dokonuje weryfikacji naprawy bezpłatnej, wymianie 
na nowy produkt czy naprawy odpłatnej. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe szkody dodatkowe, będące następstwem niewłaściwej pracy, 
awarii narzędzi. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Schemat Części 

 
 
 

no. KOD ILOŚĆ NAZWA PL no. KOD ILOŚĆ NAZWA PL

1 HC-Z1E1010 1 ZAWÓR  SPRĘŻYNA 27 HC-Z1E1270 2 TULEJKA

2 HC-Z1E1020 1 O-Ring 28 HC-Z1E1280 1 OSŁONA

3 HC-Z1E1030 1 O-Ring 29 HC-Z1E1290 2 SPRĘŻYNA

4 HC-Z1E1040 1 ZAWOREK 30 HC-Z1E1300 2 SPRĘŻYNA

5 HC-Z1E1050 1 ZAWÓR  SPRĘŻYNA 31 HC-Z1E1310 1 KORPUS

6 HC-Z1E1060 1 O-Ring 32 HC-Z1E1320 1 NAKŁADKA KORPUSU

7 HC-Z1E1070 1 GRZYBEK ZAWORU 33 HC-Z1E1330 1 USZCZELKA

8 HC-Z1E1080 1 O-Ring 34 HC-Z1E1340 1 USZCZELKA

9 HC-Z1E1090 1 ZAWÓR  TULEJKA 35 HC-Z1E1350 1 DŹWIGNIA WŁĄCZANIA

10 HC-Z1E1100 1 ZAWÓR 36 HC-Z1E1360 1 HACZYK

11 HC-Z1E1110 4 PODKŁADKA 37 HC-Z1E1370 1 SPRĘŻYNA KOŁEK

12 HC-Z1E1120 4 Cap SPRĘŻYNA 38 HC-Z1E1380 1 ZDERZAK PRZEDNI

13 HC-Z1E1130 1 O-Ring 39 HC-Z1E1390 1 SPRĘŻYNA

14 HC-Z1E1140 1 PIERŚCIEŃ 40 HC-Z1E1400 1 TŁOCZEK

15 HC-Z1E1150 1 TULEJA WYLOTU 44 HC-Z1E1440 1 ZDERZAK TYLNI

16 HC-Z1E1160 1 WLOT POWIETRZA 45 HC-Z1E1450 1 PIERŚCIEŃ

17 HC-Z1E1170 1 ZDERZAK ROBOCZY 46 HC-Z1E1460 1 CYLINDER

18 HC-Z1E1180 2 BRZESZCZOT 47 HC-Z1E1470 1 PIERŚCIEŃ

19 HC-Z1E1190 2 SPRĘŻYNA 48 HC-Z1E1480 1 TULEJKA

20 HC-Z1E1200 1 Blade Chuck 49 HC-Z1E1490 1 ZAWÓR KORPUS

21 HC-Z1E1210 1 SPRĘŻYNA 50 HC-Z1E1500 1 WKŁAD ZAWORU

22 HC-Z1E1220 2 SPRĘŻYNA 51 HC-Z1E1510 1 TYLEJKA ZAWORU 

23 HC-Z1E1230 1 PŁYTKA DOLNA 52 HC-Z1E1520 1 PODKŁADKA

24 HC-Z1E1240 2 BLOK 53 HC-Z1E1530 1 SPRĘŻYNA

25 HC-Z1E1250 1 PŁYTKA GÓRNA 54 HC-Z1E1540 1 IMBUS (4mm)

26 HC-Z1E1260 1 PŁYTKA DŁUGA 55 HC-Z1E1550 1 IMBUS (2mm)  
 
 
 
 



 

 

 

 
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 

 
My: Narzędzia Sp. z o.o.; ul. Gen. Hallera 169; 80-416 Gdańsk, oświadczamy, że: 
 
Ręczne narzędzia pneumatyczne nazwie handlowej: 
Pilarka karoseryjna 
Typ: PK 

Pochodzenie produktu: Taiwan, numery seryjne: 0001 i następne 
do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania: 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.05.2006r. 

oraz 
norm zharmonizowanych i innych: 

ISO 11148:12; EN 28927-8; EN ISO 15744 
 
 
Narzędzia Sp. z o.o., ul. Gen. Hallera 169, 80-416 Gdańsk zapewnia dostęp do dokumentacji technicznej 
maszyny 
 
Podpis i stanowisko wydającego deklarację 
 
Józef Kisielewski 
Prezes Zarządu Narzędzia Sp. z o.o. 
Gdańsk, luty 2017r. 

 
 
 
 
 
 
 
 


