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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАШИНАТА 
 

Плания малка (абрихт машина) е предназначена за рязане и 

рендосване на дъски, посредством хоризонтален въртящ се инстру-

мент, разположен между два плота.  

Машината обработва дъски със сравнително малка дебелина. 

Използва се и за изработване на рамки за картини, за кошери за 

пчели, за рамки за кошери и други дребни занаятчийски услуги. 

Използването ù в дребно серийно и единично производство е 

икономически изгодно. 

Машината е компактна и лесно преносима от едно лице. 

 
 

II. ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 

ПТГ “ИВАН РАЙНОВ” 
седалище: 8600, гр. Ямбол 

ул. “Цар Иван Александър” № 42 
телефон: 0894630661  

http://ptg-yambol.bg/; E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 

 

III. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

№ ХАРАКТЕРИСТИКА / ПАРАМЕТЪР МЯРКА СТОЙНОСТ 

 1.    Габарити                                                      мм 216х630х236 

 2. Маса  (без електродвигател)                                                            кг 24 

 3. Обработваема ширина                              мм max 200 

 4.  Дебелина на стружката   мм max 3 

 5.  Температура на околната среда в работни 
условия           

  
8; 40°С 

 6. Електродвигател - мощност 
                          - обороти                                                          

kw 
n 

0,5÷0,75 
2850 об/min 

 7.  Ремък за ремъчната предавка на главното 
движение          

 
13 х 8 

 
L= 1320мм 

 8.  Нож за рендосване по БДС ЕN847-1:1997                                                   
мм 

 
3 х 25 х 200 

 9.  Циркулярен диск с видия       мм 3 х 200 

http://ptg-yambol.bg/
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IV. ТАБЕЛКА И ЗНАЦИ 
 

1. Типова табелка 
 

ПТГ “ИВАН РАЙНОВ” - гр. Ямбол 
ул. “Цар Иван Александър” № 42  

Модел: ПЛАНИЯ MАЛКА    

Nдв= 2,2 kw  

n= 2850 об/мин  

инв. №             

  
2. Знак “ Внимание “ 

                                  
 Черна удивителна в черен триъгълник 

Поставен в текста на инструкцията за експлоа-
тация, обръща внимание на важни за 
безопасността въпроси. 

 

V. ОБЕКТ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА  
ИЗПОЛЗВАНЕ 

 
Съгласно определението на стандарта за безопасност на 

дървообработващите машини, плания малка (абрихт машина) 

представлява дървообработваща машина за рендосване и ряза-
не на дъски. За краткост, по-нататък в настоящата инструкция, 
тя ще бъде наричана само “машина”. 

Машината е конструирана съобразно изискванията на Ев-
ропейския стандарт. 

Рендосването на обработваемата повърхнина става пос-
редством хоризонтален въртящ се инструмент, разположен меж-
ду два плота. Двата плота служат за поддържане на обработвае-
мия детайл. Рендосването става само по долната повърхнина, 
като направляването на детайла става ръчно. 

Освен за рендосване, машината извършва и рязане (би-

чене) на дъски, чрез ръчно подаване на детайла. 
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 Машината е предвидена да работи в покрити                                                     

помещения и да не е изложена на пряко влияние на 

атмосферните условия (дъжд, сняг,  пряка слънчева свет-

лина и др.)  

 Машината е предвидена за обработване на иг-

лолистно и широколистно дърво 

 Машината е предвидена за експлоатация от хо-

ра запознати с общата конструкция на машината, с 

органите за управление, с начините за настройка и 

регулиране на работните органи и с изискванията за 

безопасна работа 
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VI. УСТРОЙСТВО НА МАШИНАТА 

 

 

 
 
 
1. Плот циркулярен ....................................................  - 1 бр. 
2. Шайба притискаща  ................................................  - 2 бр. 
3. Тяло лагерно   ....................................................... - 2 бр. 
4. Вал ножов   ...................................................... - 1 бр. 
5. Люлка за електродвигател  ..................................... - 1 бр. 
6. Плот    ...................................................... - 2 бр. 
7. Ос междинна   ...................................................... - 5 бр. 
8. Страница  ................................................................ - 2 бр. 
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VII. МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ 
 

Машината се предоставя на клиентите напълно сглобена. 
За да работи безопасно, надеждно и точно и да запази работос-
пособността си продължително време, машината трябва да се: 

 монтира в помещение с добра естествена осветеност и 
равен, нехлъзгав под; 

 монтира върху фундамент или твърда основа и 
закрепване със скоби, обхващащи междинните оси. 

 машината трябва добре да се нивелира в надлъжно и 
напречно направление. 

УКАЗАНИЕ: 1. Нивелирането на машината в надлъжно 
направление се извършва, като поставите последователно ниве-
лира (либелата) едновременно върху две напречни греди на пло-

товете. 
2. Нивелирането на машината в напречно направление 

се извършва, като поставите последователно нивелира (либела-

та) напречно върху плотовете. 

 
 Свързването на електродвигателя да се извърши от 
правоспособен електротехник. Корпусът на машината 
да се заземи (БДС ЕN 60204-1 -1“Безопасност на машините. 

Електрообзавеждане - част 1. Общи изисквания”) 

 Да се почиства редовно след работа. Лагерните ку-

тии да се пълнят с грес на всеки 5 месеца. 
Правилната експлоатация на машината е гаранция за 

продължително запазване на нейната точност и удължаване на 
междуремонтния срок. 

  
 

VIII. РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛОТОВЕТЕ И ЦЕНТРОВКА НА  
НОЖОВЕТЕ 

 
 1. Разстоянието между двата плота е 25 mm. Регулира-

нето се извършва чрез развиване на винтове М8 и плъзгане на 
плотовете по планките. 

2. Задната плоскост на ножа да не излиза повече от 2mm 
от диаметъра на вретеното. 
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След регулиране на ножовете добре да се затегнат 
с притискащите планки и болтови съединения 

Да се провери съосността на вретеното с лагерни-
те кутии и дали се върти свободно на ръка 

Преди пускане в експлоатация и започване на ра-
бота да се проверят болтовете и винтовете съеди-
нения дали са затегнати 

3. Разстояние-
то между ограничи-
телните ръбове на 
масата и диаметъра 
на режещата окръж-
ност е 3 mm ± 2 mm 

 
 

 
Конструкцията на вал ножов гарантира, че ножът 

е захванат по цялата му дължина, посредством планка 
притискаща и болтове.  

Конструкцията осигурява лесен достъп до монтаж, 
демонтаж и регулиране на ножовете. 

Ножовете задължително са маркирани от завода-
производител по изискванията на Европейският стан-
дарт. 
 

В Н И М А Н И Е !  
 

 

 
   

   
 
 
 
 
 
 

 
 
Да се пусне на празен ход и да се огледа за виб-
рации 
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IX. ОБУЧАВАНЕ НА ОПЕРАТОРА 
 

Операторите трябва да бъдат обучени за използването, 
настройването и експлоатацията на машината. Тук по-специално 
се отнасят: 

 правилата за подготовка и експлоатация на машина-
та, включително правилното използване и монтиране на уст-
ройствата за поддържане и направляване на обработваемия де-
тайл 

 стабилното задържане на обработвания детайл по 
време на рязане, рендосване 

 използване на лични предпазни средства - работно 
облекло, предпазни очила за очите  

 

X. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 
 

1. Машината да се монтира стабилно. 

2. Регулирането и смазването на плания малка да става 

винаги при спряна от движение машина. 

3. Да се работи само с добре заточени ножове. 

4. Преди започване на работа, операторът е длъжен да 

провери заточването и закрепването на ножовете, да по-

чисти работната площадка около машината и подреди ма-

териала за обработка. 

5. Материалът за обработка да бъде добре почистен от 

пръст, гвоздеи, цимент, вар или камъчета. 

6. При работа с машината, операторите да ползват очила 

срещу напрашването на очите. Да работят винаги с добре 

закопчано работно облекло. 
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7. След привършване на работа, операторът да изключи 

машината от електрозахранването, да я почисти и смаже. 

8. Периодично около машината да се почиства от талаш и 

стърготини. 

 

XI. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 
 
1. Машината се транспортира във всякакъв вид транс-

портни средства.  
2. Машината се съхранява в сухи помещения.  

 
П Р О Т О К О Л   

ЗА ПРИЕМАТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МАШИНАТА 
 
 

№ Обект на измерването 

Отклоне-

ние, mm 

допустимо 

измерено 

1. Визуален оглед и проверка на всички болтови 
съединения 

  

2. Отклонение от радиално биене на възел лаге-
рен 

0,025 0,002 

3. Отклонение от цилиндричност на възел 
лагерен 

0,015 0,005 

4. Отклонение от успоредност на плотовете 0,2 0,05 

5. Отклонение от равнинност при центровка на 
ножовете 

0,2 0,1 
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Г А Р А Н Ц И О Н Н А  К А Р Т А  
 
 
 
Вид на стоката  - ПЛАНИЯ МАЛКА 
Инвентарен №……………… 
Купувач:………………………………… 
Дата на закупуване:…………………… 
Гаранционен срок :   12  месеца    
 
 
                 
             Купувач:……………                        Продавач:……………… 
 
 
 
Безплатният гаранционен сервиз може да бъде отказан в следните случаи: 

  когато не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията 

 когато е правен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица 

 при сътресение, удари и други, получени вследствие на небрежно отношение при транспорт 

 при повреди вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, токови удари, гръмотевици 

 

 
  


