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1. Wstęp

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić zapoznanie się i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem zagniatarki 
CM 25-1.3. Instrukcja zawiera ważne wskazówki umożliwiające bezpieczne 
i efektywne użytkowanie zagniatarki. Przestrzeganie tych wskazówek pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i 
zagrożeń, zmniejszyć koszty napraw i przestojów oraz zwiększyć trwałość urządzenia. Zagniatarkę pneumatyczną  
CM 25-1.3 wykonano zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa. 
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w idealnym stanie technicznym, jak również zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i świadomością ryzyka zagrożeń. Dokonywane na własną rękę modyfikacje urządzenia czy 
mechanizmu zabezpieczającego wykluczają odpowiedzialność producenta. Urządzenie uruchamiane jest za 
pomocą przełącznika nożnego. Opcjonalnie możliwe jest również uruchomienie ręcznie.

Nigdy nie należy zagniatać elementów znajdujących się pod napięciem!
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2. Dane techniczne

Typ:      CM 25-1.3
Szer. x wys. x gł.    325 x 500 x 280 mm
Waga:      30 kg
Siła nacisku:     25 kN (2,5 t) przy 5 - 6 bar 
Czas zagniatania:    < 1 s
Zakres pracy:     do 50 mm² (tulejki cienkościenne); odstęp ≤6mm
Poziom ciśnienia akustycznego:  < 70 dB (A)
Zużycie sprężonego powietrza:  0,75 l/skok roboczy przy ciśnieniu roboczym 6 bar
Ciśnienie robocze:    5 - 6 bar (sprężone powietrze suche, smarowane, filtrowane):
Temperatura pracy:    -10 ... +55 °C, wilgotność względna < 85 %, bez kondensacji
Temperatura robocza:    -10 ... +60 °C
Temperatura przechowywania:  -20 ... +70 °C
Matryce zagniatające    systemu zaciskowego PEW 12 (nr art. 624 000 3) - 
      Rennsteig Werkzeuge GmbH
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2.1. Budowa urządzenia
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3. Transport urządzenia

Podczas załadunku i rozładunku należy zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem. Za szkody 
powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi przewoźnik.

Usunąć ostrożnie opakowanie i sprawdzić zagniatarkę pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie Rennsteig 
Werkzeuge GmbH, Viernau. Należy pamiętać, że niektóre ustawienia będą mogły być 
wprowadzone dopiero na miejscu montażu urządzenia.
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4. Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z:

• nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
• użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem
• użytkowaniem przez niedoświadczony i niewykwalifikowany personel
• modyfikacjami dokonywanymi na własną rękę
• zmianami technicznymi
• stosowaniem części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta

5. Wymogi dotyczące miejsca montażu

• min. nośność stołu roboczego: 45 kg
• wymagana powierzchnia: wys. x szer. x gł. = 500 x 500 x 300 mm
• powierzchnia niezbędna do pracy operatora: 1,5 m²
• wysokość stołu roboczego dopasowana do wzrostu operatora urządzenia
• dostateczne oświetlenie w miejscu montażu
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6. Montaż zagniatarki

1. Urządzenie ustawić w miejscu docelowym. Wypoziomować przy pomocy nóżek regulowanych rys. 
2/7 i zabezpieczyć nakrętkami kontrującymirys. 2/6 . Należy zwrócić uwagę na stabilne ustawienie 
urządzenia!

2. Podłączyć przewód sprężonego powietrza. Fabrycznie ustawiona dopuszczalna wartość ciśnienia 
w regulatorze ciśnienia zamontowanym w urządzeniu rys. 2/4 wynosi 6 bar. Zwrócić uwagę na 
prawidłowe podłączenie przewodu sprężonego powietrza. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
ciśnienie powietrza powinno wynosić 5-6 bar.

3. Po podłączeniu przewodu sprężonego powietrza sprawdzić urządzenie pod kątem szczelności oraz 
prawidłowego ciśnienia roboczego.

2 Zawór odcinający

3 Wtyk szybkozłączki

4 Regulator ciśnienia

5 Wskaźnik ciśnienia/manometr

6 Nakrętka kontrująca

7 Nóżki regulowane

Rys. 2

1 Czop mechanizmu regulacji 

8 Przycisk zerowania
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7. Uruchomienie / przygotowanie do pracy / praca urzą-

7.1. Bezpieczeństwo pracy / proces zagniatania

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem urządzenia do zagniatania należy zastosować się do kilku 
ważnych zasad. W celu uniknięcia obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia do jego obsługi należy 
upoważnić wyłącznie przeszkolony personel. Przed rozpoczęciem pracy operator upewnia się, czy 
wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne, np. czy osłona zabezpieczająca jest zamocowa-
na i nie nosi widocznych śladów uszkodzeń, jak również czy odstęp pomiędzy górną i dolną pokrywą 
ochronną nie jest większy niż 6 mm. Dopiero wówczas można przystąpić do pracy z urządzeniem.
• otworzyć zawór odcinającyrys. 2/2 , podłączyć doprowadzenie sprężonego powietrza; urządzenie, 

jak również matryca górna oraz górna i dolna pokrywa ochronna ustawiają się w pozycji wyjścio-
wej

• ustawiony skok roboczy można określić na podstawie pozycji wałka regulacji skoku rys. 3/4 , jak 
również odstępu między górną i dolną matrycą

• włożyć, ustawić i zamocować zagniataną końcówkę w dolnej sekcji urządzenia lub użyć do tego 
celu pozycjonera

• włożyć i ustawić odizolowany przewód w końcówce

Do pracy ze skokiem poniżej 6 mm nie jest wymagana osłona zabezpieczająca. Podczas 
pracy ze skokiem o wartości od 6 do 14 mm następuje automatyczne zamknięcie osłony 
przed rozpoczęciem procesu zagniatania. Po osiągnięciu odstępu bezpieczeństwa < 6 mm 
następuje automatyczne wyzwolenie skoku roboczego (zob. "7.3 Przestawienie skoku robo-
czego").
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• po zakończeniu operacji zagniatania zwolnić przycisk, aby urządzenie powróciło do pozycji wyj-
ściowej

• wyjąć zagniecione połączenie

7.2. Mechanizm zabezpieczający

W przypadku ustawienia skoku roboczego na wartość poniżej 6 mm (zabezpieczenie przed zaci-
śnięciem) osłona zabezpieczająca pozostaje w pozycji wyjściowej. W przypadku skoku roboczego 
wynoszącego 14 mm uruchomienie urządzenia przy pomocy przycisku powoduje automatyczne 
zamknięcie osłony. Dopiero wówczas możliwe jest rozpoczęcie procesu zagniatania. Jakiekolwiek 
zmiany mechanizmu zabezpieczającego możliwe są tylko z uwzględnieniem ustawowych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (DIN EN ISO 13857: 2008-06 oraz DIN EN 349: 2009-01). Dotyczy to 
w szczególności modyfikacji w postaci dodatkowych perforacji czy ekspozycji. Muszą one być do-
stosowane do danego zastosowania i nie mogą powodować zmniejszenia bezpieczeństwa podczas 
pracy urządzenia. Wszystkie wykonane we własnym zakresie otwory i szczeliny muszą być ≤ 6 mm. 
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7.3. Przestawienie skoku roboczego

Urządzenie do zagniatania CM 25-1.3 przeznaczone jest do różnych zastosowań. Możliwe jest 
ustawienie dwóch wartości skoku roboczego. W przypadku skoku wynoszącego 14 mm następuje 
automatyczne uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego. Dla małych końcówek i przewodów o 
małym przekroju skok roboczy < 6 mm jest wystarczający. W tym położeniu roboczym nie następuje 
automatyczne zamknięcie górnej i dolnej pokrywy ochronnej. W przypadku skoków o wartości do 6 
mm stosowanie mechanizmu zabezpieczającego nie jest wymagane przepisami. Mechanizm ten jest 
niezbędny dla skoku roboczego od 6 do 14 mm. Odstęp między górną i dolną pokrywą nie może być 
większy niż 6 mm (zob. "7.2 Mechanizm zabezpieczający").

Przestawienie skoku roboczego:
• zamknąć doprowadzenie powietrza przy pomocy zaworu odcinającego rys.3/1, odłączyć 

urządzenie od sprężonego powietrza, następnie ponownie otworzyć zawór odcinający
• odpowietrzyć urządzenie przy pomocy przycisku RESET rys.3/2, nastąpi automatyczne 

zamknięcie pokrywy ochronnej
• klucz szczękowy umieścić na czopie rys.3/3 i obracać w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara do momentu zetknięcia się matryc zagniatających
• przy pomocy wkrętaka docisnąć wałek regulacji skoku i przekręcić do żądanego ustawienia jak 

pokazano na rysunku rys.3/4.

Przed przestawieniem skoku roboczego należy sprawdzić, czy urządzenie zostało odpo-
wietrzone, a także, czy matryce zagniatające są zamocowane.U
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7.4. Wymiana matryc zagniatających

Wymiana matryc przebiega w następujący sposób:

• zamknąć doprowadzenie powietrza przy pomocy zaworu odcinającego rys.2/2, odłączyć 
urządzenie od sprężonego powietrza, następnie ponownie otworzyć zawór odcinający, otworzyć 
ręcznie osłonę zabezpieczającą

• umieścić pomocniczy element nastawczy między górną i dolną pokrywą, aby zapobiec zamknięciu 
osłony zabezpieczającej, gdy urządzenie nie znajduje się pod ciśnieniem rys.3/5

• odpowietrzyć urządzenie przy pomocy przycisku RESET rys.2/8
• klucz szczękowy rozmiar 12 umieścić na czopie rys.3/3 i obracać w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara do momentu zetknięcia się matryc zagniatających (bez sprężonego 
powietrza)

• odkręcić śruby mocujące górnej i dolnej matrycy przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm rys.4/1; 
otworzyć matrycę przekręcając delikatnie klucz na czopie

• wyjąć matryce rys.4/3 z adaptera rys.4/2 zgodnie z kierunkiem wskazanym przez czerwone 
strzałki

• umieścić nowe matryce w adapterze i lekko dokręcić śruby mocujące
• aby sprawdzić dokładność pasowania górnej i dolnej matrycy zamknąć matryce obracając klucz 

szczękowy rozmiar 12 na czopie rys.3/3
• usunąć klucz szczękowy z czopu
• dokręcić śruby mocujące dolnego i górnego adaptera
• usunąć pomocniczy element nastawczy rys.3/5; następuje samoczynne zamknięcie osłony

Przed podłączeniem sprężonego powietrza do zagniatarki CM 25-1.3 należy usunąć klucz z 
czopu mechanizmu regulacji skoku.U
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7.5. Zmiana pozycji zagniatania

Uchwyt mocujący matryce można obrócić o 360° przestawiając go w odstępach co 22,5°.
Ustawienie pozycji zagniatania:
• zamknąć doprowadzenie powietrza przy pomocy zaworu odcinającego rys.2/2, odłączyć 

urządzenie od sprężonego powietrza, następnie ponownie otworzyć zawór odcinający
• umieścić pomocniczy element nastawczy między górną i dolną pokrywą, aby zapobiec zamknięciu 

osłony zabezpieczającej, gdy urządzenie nie znajduje się pod ciśnieniem rys.3/5
• odpowietrzyć urządzenie przy pomocy przycisku RESET rys.3/2
• odkręcić górny i dolny uchwyt adaptera poprzez obrót klucza imbusowego 2,5 mm w otworze w 

pokrywy ochronnej rys.5/1 
• ustawić matrycę w żądanej pozycji przestawiając ją w odstępach 22,5° (funkcja blokowania)
• sprawdzić równoległe ustawienie górnej i dolnej matrycy poprzez zamknięcie matryc; w tym celu 

klucz szczękowy należy umieścić na czopie rys.3/3 i obracać w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara do momentu zetknięcia górnej i dolnej matrycy

• usunąć klucz szczękowy rozmiar 12 z czopu rys.3/3
• dokręcić śruby dolnego i górnego uchwytu adaptera
• usunąć pomocniczy element nastawczy rys.3/5
• otworzyć zawór odcinający rys.2/2
• urządzenie powraca do pozycji wyjściowej i jest gotowe do pracy

Rys. 5

1

2

Przed podłączeniem sprężonego powietrza do zagniatarki CM 25-1.3 należy usunąć klucz z 
czopu.U
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7.6. Wymiana adaptera (dla większych wymiarów systemowych)

Wymiana adaptera przebiega w następujący sposób:
• zamknąć doprowadzenie powietrza przy pomocy zaworu odcinającego rys.3/1, odłączyć 

urządzenie od sprężonego powietrza, następnie ponownie otworzyć zawór odcinający
• odpowietrzyć urządzenie przy pomocy przycisku RESET rys.2/8, nastąpi automatyczne 

zamknięcie osłony zabezpieczającej
• otworzyć ręcznie osłonę zabezpieczającą
• umieścić pomocniczy element nastawczy między górną i dolną pokrywą, aby zapobiec zamknięciu 

osłony zabezpieczającej, gdy urządzenie nie znajduje się pod ciśnieniem rys.3/5
• odkręcić górny uchwyt adaptera obracając klucz imbusowy 2,5 mm w otworze górnej pokrywy 

osłony zabezpieczającej rys.5/1
• górny uchwyt adaptera obrócić o 90°tak, by śruba mocująca górnego adaptera rys.4/4 ustawiona 

była w stronę operatora
• górny adapter odkręcić kluczem imbusowym rozmiar 2,5 mm
• następnie z powrotem obrócić uchwyt adaptera o 90°
• odkręcić dolny adapter obracając klucz imbusowy 2,5 mm w otworze dolnej pokrywy osłony 

zabezpieczającej po prawej stronierys.5/2
• wysunąć adaptery z urządzenia do przodu w kierunku wskazanym przez niebieskie strzałki rys.4
• wsunąć adaptery zastępcze do uchwytu aż do kołka oporowego i zabezpieczyć śrubami z łbem 

imbusowym; należy przy tym pamiętać: 
- wąskie gniazdo adaptera znajduje się od dołu, szerokie od góry

• ponownie sprawdzić mocowanie matryc (zob. punkt „7.4 Wymiana matryc zagniatających“)
• usunąć klucz imbusowy i pomocniczy element nastawczy rys.3/5 
• otworzyć zawór odcinający rys.2/1
• urządzenie powraca do pozycji wyjściowej i jest gotowe do pracy
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7.7. Precyzyjna regulacja wymiaru zagniatania 

Aby uzyskać prawidłowo wykonane połączenia zagniatane urządzenie CM 25-1.3 zostało ustawione 
fabrycznie 
w taki sposób, że matryce zagniatające zamykają się w dolnym skrajnym położeniu. W niektórych 
przypadkach może być konieczne 
ponowne nastawienie skoku suwaka np. po wymianie matryc zagniatających. Należy wówczas 
postępować w następujący  
sposób: 

• zamknąć doprowadzenie powietrza przy pomocy zaworu odcinającego rys.2/2, odłączyć 
urządzenie od sprężonego powietrza, następnie ponownie otworzyć zawór odcinający

• odpowietrzyć urządzenie przy pomocy przycisku RESET rys.2/8
• rozsunąć górną i dolną matrycę obracając klucz szczękowy rozmiar 12 na czopie rys. 2/1
• (równocześnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET rys. 2/8) aż widoczna będzie skala 

i informacje dotyczące ustawień rys. 6
• odkręcić śrubę dociskową rys. 6/2 przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm 
• przy pomocy pierścienia nastawczego rys. 6/3 dokonać korekty wymiarów; do obrotu pierścienia 

wykorzystać dodatkowe otwory pomocnicze rys. 6/1

Obrót pierścienia nastawczego o jedno wskazanie podziałki powoduje przestawienie suwaka o 0,05 
mm.
• po przeprowadzeniu korekty ustawień zabezpieczyć pierścień nastawczy rys. 6/3 przy pomocy 

śruby dociskowej rys. 6/2 (w połowie zakresu nastawczego na 180° znajduje się kolejna śruba 
dociskowa. Aby zagwarantować niezawodność procesu zagniatania należy dokręcić tylko jedną 
ze śrub dociskowych; zamknąć zawór odcinający, podłączyć urządzenie do sprężonego powietrza

• otworzyć zawór odcinający rys. 2/2.

Urządzenie cofa się do pozycji wyjściowej i jest gotowe do pracy. Następnie należy przeprowadzić 
symulację 
procesu zagniatania. W ten sposób urządzenie sprawdzane jest pod kątem bezawaryjnej pracy. Jeśli 
cykl zagniatania nie przebiega 
prawidłowo, należy zmniejszyć wymiary zagniatania, jak opisano w niniejszym rozdziale (zob. również 
"8.1 Problemy i usuwanie błędów").
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7.8 Licznik elektroniczny 
 
Zagniatarka CM 25-1.3 wyposażona jest w 2 liczniki elektroniczne. Górny licznik jest licznikiem stałym 
i nie może być cofnięty przez użytkownika. W przypadku licznika dolnego możliwe jest zerowanie.

8. Konserwacja i naprawa

• Zagniatarka CM 25-1 jest zasadniczo urządzeniem bezobsługowym.
• Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel lub serwisantów 

producenta.  
Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta.

• Żywotność licznika elektronicznego wynosi ok. 8 lat. Po tym czasie należy wymienić licznik 
(UWAGA: dane licznika stałego zostaną utracone, informacje o ilości cykli nie będą zachowane) 
Nie ma możliwości wymiany baterii.  

8.1. Problemy i usuwanie błędów

Problem Możliwa przyczyna Usunięcie błędu

Proces zagniatania nie został zakończony Nieprawidłowe ciśnienie w układzie pneu-
matycznym

Wyciągnąć regulator ciśnienia i przekręcić,
aby wyregulować; sprawdzić ciśnienie w 
układzie (ustawione

Ciało obce w matrycy Odłączyć urządzenie od doprowadzenia 
sprężonego powietrza,
otworzyć zawór odcinający. Nacisnąć 
przycisk Reset.
Usunąć ciało obce, w razie konieczności

Brak zbieżności w ustawieniu matryc Odłączyć urządzenie od doprowadzenia 
sprężonego powietrza,
otworzyć zawór odcinający. Nacisnąć 
przycisk Reset.

Niewłaściwe złącze lub przewód o zbyt 
dużym przekroju

Wybrać właściwe złącze, właściwą pozycję 
zagniatania lub matrycę zagniatającą.

Blokada urządzenia Niewłaściwe ustawienie suwaka (zob. 
również "7.7 Precyzyjna regulacja wymiaru 
zagniatania")

Odłączyć urządzenie od doprowadzenia 
sprężonego powietrza,
otworzyć zawór odcinający. Nacisnąć 
przycisk Reset.
Górną matrycę przesunąć do górnego 

Licznik nie nadaje się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 
oraz na obszarach, które wyklucza norma EN 61010 część 1.U
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9. Dokumentacja techniczna
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10. Deklaracja zgodności UE zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE dotyczącej 
maszyn 2006/42/WE, załącznik II

Budowa zagniatarki

Typ:   CM 25-1.3

Nr:   

Rok produkcji:  

Za opracowanie, skonstruowanie i wyprodukowanie zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE dotyczącej 
maszyn 2006/42/WE odpowiedzialna jest:

Firma:  Rennsteig Werkzeuge GmbH
  An der Koppel 1
  98547 Viernau

Osoba odpowiedzialna za dokumentację: Klaus Bamberger

Wykorzystano następujące wytyczne UE i normy zharmonizowane:

• Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
• Dyrektywa ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE
• DIN EN 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania --Ocena 

ryzyka i zmniejszanie ryzyka
• DIN EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa 

uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
• EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów 

sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania
• EN ISO 13849-2:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania 

związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Walidacja
• DIN EN ISO 4414:2011-04 Technologia płynów - Napędy i sterowania pneumatyczne -- 

Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów  (ISO 
4414:2010); wersja niemiecka EN ISO 4414:2010

Niniejszym oświadczamy, że dostawa obejmuje całe wyżej opisane urządzenie.

Viernau, ________________________________
Prezes Zarządu, Sascha Zmiskol
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