
 
 
 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
 

DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA 
 

MODEL: KC100 
 

 



Deklaracja zgodności EC 
Niżej podpisany, Yasuhiko Kanzaki, upoważniony przez Makita Corporation, 3-11-8 
Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446 Japan, stwierdza, że dłutownica łańcuchowa 
 
Makita KC-100 
 
wyprodukowana przez Hans Sauer Produktionsges, mbH, Krögerskoppel 2, D-24558 
Henstedt-Ulzburg, Niemcy, jest zgodna z następującymi obowiązującymi ujednoliconymi 
normami, a także krajowymi i technicznymi specyfikacjami 
 
EN 55014-1 /+A1 /+A2 
EN 55014-2 /+A1 
EN 61000-3-2: 2000 
EN 61000-3-3: 1995 /+A1 
 
Zgodnie z dyrektywami rady 
 
98/37/EG - 89/336/EWG 
 

 
 
Yasushiko Kanzaki 
Dyrektor Generalny 
 
Makita International Europe Ltd. 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 
Bucks MK 15 8JD, UK 
 



SPECYFIKACJE 
 
Model KC100 
Silnik / prąd Jednofazowy silnik elektryczny 
Napięcie / Hz 230 V ~ 50-60 Hz 
Zużycie mocy 2000 V 
Ochrona II /  
Waga ok. 14 kg 
 
 
 Niniejsze specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedniego zawiadomienia. 
 Uwaga: specyfikacje mogą być różne w różnych krajach. 
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Należy przestrzegać załączonych instrukcji bezpieczeństwa dotyczących zabezpieczenia 
przed urazami podczas używania dłutownicy łańcuchowej. 
 
1. Jeśli nieznana jest obsługa urządzenia, należy zlecić jej objaśnienie przed pierwszym 

użyciem. Twój dostawca jest gotowy odpowiedzieć na odpowiednią dyspozycję. 
2. Należy upewnić się, że obrabiany element jest zabezpieczony przed poślizgiem. 
3. Przed rozpoczęciem pracy, należy sprawdzić: 

- Czy przewód zasilający znajduje się poza zasięgiem cięcia? 
- Czy naciąg łańcucha jest prawidłowy? 
- Jeśli łańcuch formujący jest zbyt luźny, należy zwiększyć napięcie. 

4. Należy zawsze trzymać urządzenie obiema rękami. 
5. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest narażone na wpływ deszczu lub strumienia 

wody, ponieważ wywołuje to ryzyko wypadku. 
6. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego w zakresie 

wypadków pracowniczych. 
7. Podczas używania narzędzia, należy nosić przylegającą odzież, ochronniki uszu i 

okulary zabezpieczające. 
8. Wykonując prace na zewnątrz, należy używać tylko przedłużaczy i złączek 

zaaprobowanych do tego celu. 
9. Uwaga! Ryzyko wypadku! 

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przy łańcuchu formującym, lub przy 
urządzeniu, absolutną koniecznością jest wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilania z 
gniazdka. 

10. Używając urządzenia, należy sprawdzić przewód zasilania i wtyczkę. Istniejące 
uszkodzenia powinny być naprawione jedynie przez autoryzowany i kompetentny 
warsztat. 

11. Urządzenia nie wolno używać w niebezpiecznych miejscach. 
 
Informacje o emisji hałasu / wibracji 
Wartości typowe dla urządzenia zmierzone według EN 50144 wynoszą: 
 
Poziom intensywności dźwięku:  95 dB(A) (mierzone z łańcuchem formującym) 
Oszacowane przyspieszenie:  bez obciążenia: 1,76 m/s2 
      z obciążeniem: 5,08 m/s2 
 
Poziom intensywności dźwięku na stanowisku pracy przekracza 85 dB(A). Należy zakładać 
ochronniki uszu! Wymagane są środki izolujące dźwięk. 
 
Zastosowanie 
Dłutownica łańcuchowa (KC100) jest zaprojektowana specjalnie do dłutowania w drewnie. 
Użycie urządzenia do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie będzie 



ponosił odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z takiego zastosowania. Ryzyko 
takiego nieprawidłowego użycia spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 
Pomimo przestrzegania wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, nie można wykluczyć 
następujących niebezpieczeństw: 
 
 Uraz powstały podczas używania ostrego narzędzia 
 Zaczepienie o odzież roboczą 
 Niebezpieczeństwo związane z hałasem 
 Suw powrotny urządzenia 
 Uraz powstały podczas zmiany narzędzia 

 
Przekazanie do eksploatacji 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy upewnić się, że podłączone napięcie jest zgodne 
z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej. 
 
Włącznik/wyłącznik 
Naciśnij dźwignię rygla uruchamiającego. Przy jednoczesnym naciśnięciu włącznika, 
urządzenie zostanie uruchomione. 
Aby wyłączyć urządzenie, należy puścić włącznik. 
 
Uwaga RYZYKO WYPADKU! 
 
Ogranicznik dłuta i ogranicznik boczny 
Przed regulacją, należy całkowicie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka. 
 
Zmiana łańcucha formującego i ponowna regulacja napięcia łańcucha 
 
Przed regulacją, należy całkowicie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka. 
 
 Zdjąć pokrywę zabezpieczającą. 
 Odkręcić śrubę mocującą łańcuch i zdjąć nakrętkę zabezpieczającą 
 Przytrzymać wał czynny sześciokątnym kluczem, rozmiar 6 
 Poluzować i odkręcić sześciokątną nakrętkę kluczem rozmiar 19 
 Jednocześnie zdjąć zespół łańcucha formującego (łańcuch i szynę prowadzącą); z 

użyciem rękawic. Czynność grozi urazem! 
 Umieścić nowy łańcuch formujący w kole łańcucha. Nie wolno instalować łańcuchów / 

kół łańcucha i szyn prowadzących innych niż zalecane przez producenta. Nie wolno 
łączyć łańcuchów - kół łańcuchowych - szyn prowadzących różnych marek. Powoduje to 
ryzyko wypadków! 

 Wstawić koło łańcucha wraz z łańcuchem formującym w palec zbierakowy. Należy 
uwzględnić kierunek obrotów urządzenia. Krawędzie tnące łańcucha formującego muszą 
być zgodne z kierunkiem czerwonej strzałki na urządzeniu. 

 Ręcznie dokręcić dużą sześciokątną nakrętkę na kole łańcucha. 
 Lekko napiąć łańcuch śrubą napinającą; sprawdzić naciąg; jeśli jest to konieczne, 

zwiększyć napięcie. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą na śrubie napinającej. 
 Uwaga! Następnie solidnie dokręcić dużą sześciokątną nakrętkę na kole łańcucha przy 

pomocy klucza rozmiar 19. 
 Ponownie sprawdzić napięcie łańcucha. Jeśli jest to konieczne, powtórzyć regulację 

naprężenia łańcucha. 
 Optymalna regulacja łańcucha jest uzyskana, kiedy można go podnieść z szyny 

prowadzącej na ok. 5 mm. 



 Nowe łańcuchy należy ponownie regulować po krótkim czasie użycia. Podczas 
pierwszego użycia łańcuch się wydłuża. Należy poprawić jego naprężenie. 

 
Smarowanie łańcucha formującego 
 
Uwaga RYZYKO WYPADKU! 
 
Przed rozpoczęciem czynności, należy całkowicie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę 
przewodu zasilającego z gniazdka. 
 
Smarowanie łańcucha w regularnych odstępach czasu jest szczególnie ważne. 
Po używaniu przez około 20 minut, należy wykręcić smarownicę kapturową, do momentu aż 
smar zacznie wyraźnie wyciekać na łożysku kulkowym szyny łańcucha. 
 
Frezowanie wrębów 
 
Głębokość frezowania 
Głębokość frezowania jest odczytywana i dopasowana regulowanym ogranicznikiem dłuta. 
 
Regulacja ogranicznika bocznego 
Okrągły pręt ogranicznika bocznego posiada skalę. Można na niej odczytać liczby od 10 do 
24. 
Jeśli, na przykład, w przypadku belki o szerokości 18 cm ogranicznik boczny jest 
wyregulowany na 18, frezowanie wykonywane będzie dokładnie na środku belki. 
W wyniku takiej regulacji, możliwość oznaczania skali nie jest konieczna. 
 
Frezowanie 
Umieścić belkę na ograniczniku bocznym, włączyć włącznik, i dłutować do ogranicznika 
dłuta. Szerokość frezowania zależy od wyboru narzędzia łańcucha. Dłutownica KC100 
umożliwia użycie narzędzi frezujących o innej szerokości. 
 
Konserwacja i smarowanie 
Dzięki zamontowaniu bezobsługowych łożysk kulkowych, nie jest konieczne ponowne 
smarowanie urządzenia. Po ok. 200 godzinach eksploatacji urządzenie powinien sprawdzić 
autoryzowany kompetentny warsztat, ponieważ szczotki węglowe ulegają normalnemu 
zużyciu. 
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, które wymagają otwarcia urządzenia, muszą 
być wykonywane jedynie przez autoryzowany warsztat prowadzący serwis posprzedażowy. 
Należy koniecznie wykonać kontrolę bezpieczeństwa! 





 
Poz. Część nr. Poz. Część nr. Poz. Część nr. Poz. Część nr. 
001 643700-5 021 266109-0 041 KC903307 061 KC900584 
002 191953-5 022 415436-4 042 KC900582 062 265251-4 
003 159960-4 023 241868-7 043 KC903292 063 KC903450 
004 KC903483 024 211201-7 044 KC903454 064  
005 851457-6 025 KC903481 045 KC903251 065 KC620107 
006 266119-7 026 KC903284 046 KC903255 066 KC773050 
007 415439-8 027 KC903305 047 KC903304 067 KC705489 
008 651923-1 028 211301-3 048 KC903291 068 KC705490 
009 231230-4 029 KC903296 049 KC607860 069 KC771137 
010 415440-3 030 KC903297 050 KC200578 070 KC607819 
011 KC903859 031 KC903449 051 KC705536 071 KC607817 
012 682504-0 032 KC903306 052 265442-7 072 KC607811 
013 687063-9 033 212104-8 053 931403-6 073 KC903210 
014 266121-0 034 KC903290 054 KC705537 074 781003-0 
015 645200-1 035 kC903208 055 931602-0 075 781006-4 
016 415431-4 036 KC903288 056 KC903303 076 781027-6 
017 211056-0 037 KC903306 057 KC903485 077 783204-6 
018 681633-6 038 KC903252 058 KC903298  
019 516578-8 039 KC903256 059 KC773522  
020 636203-6 040 KC903257 060 KC903284  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30mm P-22137 
40mm P-22143 
50mm P-22159 

30mm P-22078 
40mm P-22084 
50mm P-22090 

30mm P-22109 
40mm P-22115 
50mm P-22121 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAKITA Sp. z o.o. 
ul. Bestwińska 103 

43-346 Bielsko-Biała 
Tel. (033) 484-02-00 
Fax (033) 816-45-24 


