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Instrukcja obsługi 

 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup prościarki do drutu/bednarki 10000299, 1002299 firmy 
ELKO-BIS. Podczas użytkowania prościarki zaleca się przestrzeganie wszelkich przepisów 

bezpieczeństwa pracy. 
Przed użyciem prościarki prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi urządzenia. 

1. Zastosowanie: 

Prościarka 10000299 służy do prostowania drutu odgromowego Ø 6 – Ø 8. 
Prościarka 10002299 służy do prostowania drutu odgromowego Ø 6 – Ø 8 i bednarki max 40x4. 
 

2. Montaż 

Przed rozpoczęciem pracy z  prościarką, należy wybrać miejsce zapewniające wystarczająco 
dużo wolnej przestrzeni do obsługi urządzenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.  
Podczas pracy prościarka powinna być przymocowana przy pomocy czterech śrub do podłoża.  
Przed rozpoczęciem prostowania drutu/bednarki należy się upewnić, że do urządzenia nie mają 
dostępu osoby nieupoważnione do jego obsługi. Należy także sprawdzić sprawność wszystkich 
elementów ruchomych prościarki.  
 

3. Dane techniczne: 

Specyfikacja:  Zdolność prostowania: 

Moc znamionowa: 1.1 kW  Drut odgromowy FzNe: Ø6, Ø8 

Prędkość: 46 obr/min  Drut odgromowy Cu Ø6, Ø8 

Zasilanie: 230 V  Drut odgromowy Mi, AL  Ø8 

Pobór prądu: 7 A  Bednarka Max 40x4 

Prędkość prostowania drutu: 9 m/min    

 

UWAGA:W przypadku braku zasilania możliwe jest odkręcenie prościarki od napędu i 
prostowanie drutu/bednarki przy użyciu korby 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Prostowanie: 

 

Aby przystąpić do prostowania drutu odgromowego/bednarki za pomocą prościarki należy 

kolejno wykonać wymienione poniżej operacje: 
 

1. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej. 
2. Przy użyciu uchwytów do prostowania drutu firmy ELKO-BIS (nr kat. 98600101) 

wyprostować początek drutu lub bednarki długości ok. 30 cm.  
3. Wyprostowany drut/bednarkę wprowadzić do prowadnicy drutu. 
4. Ustawić przełącznik przód-tył na pozycję „przód”.  
5. Nacisnąć pedał uruchomienia, wprowadzić ok. 50 cm drutu/bednarki i zatrzymać 

urządzenie poprzez zwolnienie nacisku na pedał  uruchomienia. 
6. Za pomocą pokręteł regulacyjnych ustawić docisk rolek do danej średnicy prostowanego 

drutu/bednarki. Czynność należy wykonać delikatnie i z wyczuciem. 
7. Prościarka jest gotowa do dalszego prostowania. Naciskać pedał uruchomienia  i 

prostować aż do uzyskania wymaganej ilości metrów drutu/bednarki. 
a. W przypadku konieczności cofnięcia prostowanego drutu/bednarki należy przestawić 

przełącznik przód-tył na pozycję „tył” i znów nacisnąć pedał uruchomienia. Prościarka 

powinna pracować w przeciwnym kierunku. 

Czynności od b do f należy wykonać dla każdej kolejnej partii drutu/bednarki! 

 



 

5. Zasady bezpieczeństwa BHP: 

 

1. Obsługujący urządzenie powinien być ubrany w odzież roboczą i ochronną. Nie wolno nosić 
luźnych ubrań oraz ozdób. Włosy powinny być spięte lub przykryte czapką. Mankiety przy 
ubraniu lub koszuli powinny dokładnie przylegać. 

2. Miejsce pracy powinno być zawsze czyste i uporządkowane a stanowisko pracy dobrze 
oświetlone. 

3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić: 

 ogólny stan prościarki. 
4. Podczas pracy prościarką należy zachować bezpieczeństwo, aby: 

 nie trzymać rąk w zasięgu rolek prostujących i ograniczników, 

 nie używać prościarki do innych celów niż jej przeznaczenie. 
5. Pracownikowi obsługującemu prościarkę zabrania się : 

 manipulować ręką w pobliżu obracających się rolek prostujących, 
6. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracownik ma prawo 

przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji. 
 

6. Konserwacja i zasady zachowania gwarancji: 

W trakcie pracy oraz po każdym jego zakończeniu należy dokładnie oczyścić rolki oraz koła 
zębate z wszelkich zanieczyszczeń, które mogły dostać się do urządzenia podczas pracy 
(piasek, pył, opiłki metalu itp.), należy zabezpieczyć prościarkę przed działaniem brudu i 
wilgoci. Powyższe działania konserwacyjne są niezbędne dla zachowania prawa gwarancji. 

 
 

UWAGA: Niniejsza prościarka wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa – w przypadku 
stwierdzenia  zagrożenia zdrowia lub zaobserwowania niepowołanych skutków pracy prościarki, 
należy bezwzględnie nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa! Spowoduje to odłączenie zasilania i 
natychmiastowe zatrzymanie urządzenia. 
 

Prościarkę zarówno podczas używania jak i przechowywania, należy chronić przed działaniem 
ognia, wody, brudu, kurzu oraz źródeł ciepła. 
 

Zabrania się wprowadzania drutu/bednarki do prowadnicy podczas pracy urządzenia! 
 

Nie stosować maszyny do prostowania drutu/bednarki o innych średnicach niż podaje 
instrukcja! 

 

Zabrania się dotykania elementów ruchomych podczas pracy urządzenia! 
 
 

 

Ostrzeżenie! 

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może 

doprowadzić do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do 

uszkodzenia urządzenia! 
 


