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1. Wprowadzenie. 

 

Instrukcja obsługi giętarko-zwijarko-walcarki stanowi podstawowe wyposażenie 

maszyny. Wychodząc naprzeciw wymaganiom firm budowlanych jak i zakładów 

zajmujących się obróbką metali, rozpoczęliśmy produkcję nowego modelu ręcznej 

giętarko-zwijarko-walcarki o dużych walorach użytkowych, doskonałej trwałości i 

estetycznym wyglądzie. 

Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy koniecznie zapoznać się z 

niniejszą instrukcją obsługi. Podczas eksploatacji postępować zgodnie z podanymi w 

niej instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa. W przypadku, kiedy informacje w niej 

zawarte okażą się niezrozumiałe dla użytkownika, o pomoc można zwrócić się do 

sprzedawcy lub producenta. 

 

2. Przeznaczenie. 

 

Giętarko–zwijarko–walcarka jest idealnym sprzętem do obróbki i modelowania 

metalowych materiałów stosowanych w budownictwie, warsztatach samochodowych 

czy pracowniach hobbystów. 

Jest to urządzenie manualne służące do zwijania płaskowników, kątowników, prętów 

kwadratowych, okrągłych, profili o przekroju kwadratowym, prostokątnym, rur, 

ceowników i innych profili specjalnych. Jest stosowana do produkcji jednostkowych 

elementów metalowych, które muszą być zwinięte, używane głównie w pracach 

remontowych w budownictwie. 

 

3. Zasady bezpieczeństwa. 

 

Giętarko-zwijarko-walcarkę może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła dokładnie 

zapoznana z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i 

higieny. 

Przy pracy na maszynie należy przestrzegać podstawowych przepisów 

bezpieczeństwa przy pracy z materiałami do niej przeznaczonymi i stosować środki 

ochrony osobistej oraz użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku obsługi 

przez dwie osoby nie wolno manipulować elementami ruchomymi zaginarki, nie mając 

pewności że ręce współpracownika znajdują się poza polami roboczymi maszyny. 

 



 

 

Giętarko-zwijarko-walcarka powinna stać na stabilnym i poziomym podłożu, w 

odpowiedniej odległość od ściany czy najbliższej przegrody, 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 giętarko-

zwijarko-walcarki przez osoby niedoświadczone, obszar pracy zabezpieczyć przed 

dostępem dzieci i zwierząt. 

Przed rozpoczęciem pracy z giętarko-zwijarko-walcarką, należy wybrać miejsce 

zapewniające wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi urządzenia z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podczas pracy maszyna powinna 

być w miarę możliwości przymocowana do podłoża przy pomocy śrub. 

 

4. Budowa giętarko-zwijarko-walcarki. 

 

 

 

 

 

 

1 – drążek dociskający, 

2 – rolki, 

3 – kolba. 



 

 

5. Eksploatacja giętarko-zwijarko-walcarki. 

 

Po otrzymaniu maszyny użytkownik powinien sprawdzić kompletność dostawy, 

dokonać oględzin zewnętrznych celem ustalenia ewentualnych uszkodzeń w czasie 

transportu. Przed przystąpieniem do pracy należy postawić i zamontować giętarko-

zwijarko-walcarkę w pionowej pozycji.  

Użytkownik otrzymuję maszynę ustawioną gotową do pracy. 

Operator powinien użytkować maszynę 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. Konserwacja obejmuje wszystkie czynności związane z 

czyszczeniem urządzenia, 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. Opis i zasada działania. 

 

Przed rozpoczęciem pracy, giętarko-zwijarko-walcarkę należy przymocować do blatu 

roboczego lub przestrzeni roboczej tak aby zapewnić stabilną i dostateczną 

przestrzeń obsługi urządzenia. 

Użytkownik wybiera odpowiednie rolki oraz miejsce ich ułożenia, powinien 

posmarować tuleje w obu dolnych rolkach. Ustawić kołnierze blokujące na obu 

dolnych rolkach tak aby mogły się one swobodnie obracać. 

Następnie należy zaznaczyć środek zginanego elementu i ułożyć go zaznaczonym 

środkiem pod mechanizmem drążka dociskającego. Drążek dociskający przekręcić o 

pół obrotu. Kręcąc uchwytem napędowym przesunąć gięty element w prawo a 

następnie w lewo. Powrócić elementem zginanym do pozycji wyjściowej, przekręcić 

drążek dociskający o kolejne pół obrotu, przesunąć element zginany w prawo a 

następnie w lewo. Czynności powtarzać do uzyskania pożądanego zgięcia. 

Należy pamiętać, że w tego typu urządzeniach, na końcach giętych elementów 

pozostają proste fragmenty tzw. ogony. Należy to uwzględnić planując pracę. 



Wszystkie długie rury mają tendencję do przekręcania się w trakcie gięcia. Im dłuższa 

rura tym więcej razy się przekręci. Aby uniknąć okręcania się rury można zastosować 

obciążenie elementu. 

 

Nie należy przeciążać urządzenia. Używać narzędzi odpowiednich do danego 

zastosowania. Prawidłowo dobrane urządzenie wykona lepiej i bezpieczniej pracę 

dla którego jest przeznaczone. 

 

4. Dane techniczne: 

 

- wysokość: 112,5 cm 

- szerokość: 82 cm  

- głębokość (w podstawie): 39 cm 

- waga: 20 kg  

- w standardzie jest 1 zestaw rolek do gięcia rur i zestaw kamieni 1 i ½”. 

 

5. Parametry giętych materiałów: 

 

➢ płaskownik:                          max. grubość: 1 i ¼",           min. promień: 10o, 

➢ profil C:                                max. grubość: 1” x 2”,          min. promień: 60o, 

➢ rura:                                     max. grubość: 1 i ½”,            min. promień: 20o, 

➢ rurki:                                    max. grubość: 2”,                  min. promień: 60o, 

➢ profil kwadratowy:                max. grubość: 2”,                 min. promień: 70o, 

➢ profil prostokątny:                max. grubość: 1 x 2”,            min. promień: 60o. 

 

 
8. Instrukcja w zakresie bezpieczeństwa BHP i konserwacji. 

 

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 giętarko-zwijarko-walcarki. 

 

 



 

      4.   Podczas pracy giętarko-zwijarko-walcarką należy zachować bezpieczeństwo, 

            aby: 

• nie trzymać rąk w zasięgu rolek prostujących i ograniczników, 

• nie używać giętarko-zwijarko-walcarki do innych celów niż jej 

przeznaczenie. 

 

      5.   Pracownikowi obsługującemu giętarko-zwijarko-walcarkę 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. 

      7.   Po zakończeniu pracy należy przeprowadzić konserwację urządzenia: 

• dokładnie oczyścić rolki z wszelkich zanieczyszczeń, które mogły 

dostać się do urządzenia podczas pracy (piasek, pył, opiłki metalu, itp.), 

z zawartości (maszyny), 

• zabezpieczyć giętarko-zwijarko-walcarkę przed działaniem brudu i 

wilgoci. 

8. Nieużywane urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 

dzieci oraz osób nie znających urządzenia lub tej instrukcji obsługi. 

Urządzenia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie! 

 

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może 
doprowadzić 

do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do uszkodzenia urządzenia! 

 

 

 



 

 

WARUNKI GWARANCJI 
 
 

1. Giętarko-zwijarko-walcarka 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 (łożyska, panewki, ślizgi, itp.). 

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…………………………………………… 

 

 


