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1. Wprowadzenie. 

 

Instrukcja obsługi giętarki kowalskiej stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Dla 

własnego bezpieczeństwa proszę uważnie przeczytać instrukcję przed 

przystąpieniem do pracy na maszynie i zachować ją na przyszłość. 

Podczas użytkowania giętarki kowalskiej zaleca się przestrzeganie wszelkich 

przepisów bezpieczeństwa pracy. 

 

2. Przeznaczenie. 

 

Giętarka kowalska przeznaczona jest do gięcia prętów zbrojeniowych okrągłych, 

kwadratowych, płaskowników i kształtowników o przekroju: kołowym, sześciokątnym, 

spiralnym, kwadratowym i prostokątnym. 

Gięcie tralek, gięcie koła, gięcie promienia koła zwieńczenia, gięcie pod kątem do 

45°, gięcie strzemion, gięcie esek, gięcie trelek z brzuszkiem, skręcanie wzdłużne. 

 

3. Zasady bezpieczeństwa. 

 

Giętarkę kowalską może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła dokładnie zapoznana 

z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

obsługi. 

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. 

Miejsce pracy powinno być zawsze czyste i uporządkowane a stanowisko pracy 

dobrze oświetlone. 

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ogólny stan giętarki. 

Podczas pracy na giętarce należy zachować bezpieczeństwo: 

• nie trzymać rąk w zasięgu elementów ruchomych i ograniczników, 

• nie używać giętarki kowalskiej do innych celów niż jej przeznaczenie. 

W przypadku obsługi przez dwie osoby nie wolno manipulować elementami 

ruchomymi giętarki kowalskiej, nie mając pewności że ręce współpracownika 

znajdują się poza polami roboczymi maszyny. W razie wątpliwości co do 

bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i 

zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji. 



Giętarka kowalska powinna stać na stabilnym i poziomym podłożu, minimalna 

odległość od ściany czy najbliższej przegrody nie powinna być mniejsza niż 50cm, 

co zapewni swobodną i bezpieczną obsługę urządzenia. W otoczeniu pracy maszyny 

nie powinny znajdować się osoby postronne, należy zachować też porządek na 

bieżąco odkładając wykonane elementy w bezpieczną odległość od maszyny. 

Nie zezwalać na obsługę giętarki kowalskiej przez osoby niedoświadczone, obszar 

pracy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt. 

Należy zachować szczególną ostrożność na palce które mogą być narażone na 

uszkodzenie przez elementy ruchome.  

 

4. Budowa giętarki kowalskiej. 

 

Giętarka kowalska składa się z następujących elementów: 

1 - dźwignia gnąca,  

2 - docisk dźwigni,  

3 - ramię giętarki, 

4 - rolka,  

5 - płyta gnąca, 

6 - docisk półpierścienii i małego koła,  

7 - zacisk skręcarki,  

8 - zderzak skręcarki,  

9 - podstawa, wysokość-110 cm. 

 

 

 

 



 

5. Eksploatacja giętarki kowalskiej. 

 

Maszyna jest dostarczana w stanie zdemontowanym. Po otrzymaniu giętarki 

kowalskiej użytkownik powinien sprawdzić kompletność dostawy, dokonać oględzin 

zewnętrznych celem ustalenia ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu. Przed 

przystąpieniem do pracy należy zmontować maszynę zgodnie z potrzebami 

użytkownika i postawić zaginarkę w pionowej pozycji. 

Operator powinien użytkować giętarkę kowalską zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa. 

W celu utrzymania sprzętu w stanie gotowości do pracy należy dokonywać 

konserwacji i oględzin stanu krawędzi gnących, połączeń spawanych, solidności 

mocowania śrub, itp. 

Konserwacja obejmuje wszystkie czynności związane z czyszczeniem maszyny, 

ogólną konserwacją zabezpieczającą przed korozją, kontrolą prawidłowości pracy. 

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych – raz na kwartał. 

Smarowania należy dokonywać co 100h pracy używając to tego celu smaru ŁT-43 

lub oleju maszynowego. 

 

 

6. Obsługa. 

 

Obsługę giętarki stanowi zespół dwóch ludzi, giętacz i pomocnik przy gięciu długich 

prętów, lub sam giętacz przy gięciu prętów krótkich. 

Podczas obsługi giętarki kowalskiej należy zachować kolejność następujących 

czynności: 

• w zależności od średnicy giętego pręta, promienia gięcia i rodzaju gięcia 

dobrać i ustawić w odpowiednie otwory płyty gnącej kości, łuki, koła, docisk 

oraz rolki gnące, 

• wprowadzić gięty pręt w kostki gnące na stole roboczym, 

• wprowadzić gięty pręt między odpowiednie rolki na stole roboczym, 

• wprowadzić gięty pręt między odpowiedni  łuk i docisk na stole roboczym, 

• kierunek obrotów (prawy, lewy). 

 

 

 

 



 

7. Znaczenie śrub. 

 

✓ śruba imbusowa  Ø12-płyta gnąca – 2 szt., 

✓ ramię giętarki Ø12x25 – 2 szt., 

✓ kości do esek, cętek Ø12x25 – 1 szt., 

✓ docisk półpierścieni Ø12x40 – 2 szt., 

✓ półpierścień Ø12x35 – 2 szt., 

✓ kości do gięcia pod kątem Ø12x30 – 4 szt., 

✓ małe koło Ø12x30 – 1 szt. z nakrętką regulacyjną, 

✓ nakrętki Ø12 – 5 szt., 

✓ zacisk skręcarki Ø12x30 – 2 szt. lub 12x25, 

✓ zderzak skręcarki Ø12x30 – 2 szt. lub 12x25, 

✓ rolki gnące Ø12x30 – 2 szt. lub 12x40. 

 

8. Zasady działania. 

 

Mocujemy i przykręcamy podstawę przyrządów gnących do posadzki (podłoża) 

metalowymi śrubami przy pomocy dwóch pracowników.  

Należy zamocować ramię giętarki do podstawy dwiema śrubami (12x25 na dolną 

podpłytę) przy pomocy dwóch pracowników.  

Wsuwamy dźwignię w otwór 50mmx20mm w ramię giętarki.  

Mocujemy płytę gnącą Ø500 mm (średnica –d) na podpłytę górną ramienia giętarki 

dwiema śrubami imbusowymi – 12 przykręcamy z góry. 

• pracownik pomaga przy gięciu długich prętów, podaje na stół roboczy oraz 

odbiera po zgięciu i odkłada na przeznaczone do tego celu miejsce, 

• niedozwolone jest aby obsługujący giętarkę był nietrzeźwy lub chory, 

• niedozwolone jest smarowanie i dokonywanie drobnych napraw giętarki w 

czasie ruchu, 

• ubranie obsługującego powinno być wygodne i obcisłe, 

• przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i działanie 

mechanizmów, a szczególnie ramienia z dźwignią gnącą, 

• przy gięciu długich prętów należy zwrócić uwagę na zaginane końce, aby w 

ich zasięgu nie znajdowały się osoby postronne, 

• podczas pracy należy zwrócić uwagę na zaginane pręty, aby cały czas 

przylegały do płyty gnącej, 

 



 

• zagięty pręt należy wyjmować po zakończeniu cyklu gięcia tj.: po powrocie 

           ramienia giętarki z dźwignią gnącą w wyjściowe położenie, 

• praca na giętarce może odbywać się tylko pod warunkiem dobrego oświetlenia 

w miejscu pracy, 

• zabrania się pracy na giętarce przy stwierdzeniu niepełnej sprawności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie! 

 

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może 
doprowadzić 

do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do uszkodzenia urządzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WARUNKI GWARANCJI 
 
 

1. Giętarka kowalska objęta jest 12-miesięcznym okresem gwarancji od dnia 

sprzedaży. 

2. Producent zapewnia bezpłatne usunięcie wad i usterek powstałych w okresie 

gwarancyjnym na skutek wad materiałowych lub montażowych. 

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. 

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki (uszkodzenia) powstałe w 

czasie transportu oraz w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub 

samowolnch przeróbek wykonanych przez użytkownika. 

5. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku braku daty 

sprzedaży, podpisu lub pieczęci sprzedawcy. 

6. Napraw gwarancyjnych dokonuje producent lub, w przypadku drobnych 

regulacji, nabywca zgodnie z instrukcją producenta. 

7. Gwarancja nie obejmuje napraw polegających na czyszczeniu, smarowaniu, 

wymianie normalnie zużytych części. 

8. Termin realizacji reklamacji to 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia 

przez nabywcę. 

9. Koszty wysyłki w celach reklamacyjnych ponosi kupujący. 

 

 

 

 

Data sprzedaży ………………………. 

 

 

 

Pieczęć i podpis producenta…………………………………………… 

 

 


