
Original Instruction Manual

PT310 12" x 8" Heavy Duty  
Planer Thicknesser 

Important
For your safety read instructions carefully before 
assembling or using this product.
Save this manual for future reference.

Always wear safety glasses when 
using woodworking equipment.

Always read the instructions 
provided before using 
woodworking equipment.
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To register this product please visit

www.recordpower.info
It is important to register your product as soon as possible in order to receive efficient after sales 

support and be entitled to the full 5 year guarantee. Your statutory rights are not affected. 
Please see back cover for contact details.

Version 3.2
January 2021

PT310-HB 12" x 8" Heavy Duty  
Planer Thicknesser with Helical Block 

PT310 shown.
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David Matuška
Srovnávačka s protahem

David Matuška
Srovnávačka s protahem
se spirálovým válcem

David Matuška

David Matuška
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4. Specifications

Thicknesser feed rate: 7 M/min
Cutter block knives: 3
Cutter block diameter: 70 mm
Maximum thicknessing width: 310 mm
Maximum thicknesser depth of cut: 3 mm
Maximum planing width: 310 mm
Maximum planer depth of cut: 3 mm
Motor input: 2.75 kW (single phase)
Motor output: 2.2 kW (single phase)
Motor input: 2.75 kW (three phase)
Motor output: 2.1 kW (three phase)

Voltage: 230 V (single phase)
Voltage: 400 V (three phase)
Frequency: 50 Hz (single phase)
Frequency: 50 Hz (three phase)
Full load current: 14 A (single phase)
Full load current: 4.5 A (three phase)
Dust port diameter: 100 mm
Weight: 202 kg
Size: W1407 x D745 x H1005 mm
Sound power level: no load: 98 dB(a), load: 107 dB(a)
Sound pressure level: no load: 89 dB(a), load: 98 dB(a)

5. Contents of the Package

1  PT310 12 x 8" Planer 
Thicknesser

2 Bridge guard

3 Push block

4 3 mm hex wrench

5 4 mm hex wrench

6 5 mm hex wrench

7 8 / 10 mm wrench

8 13 mm wrench

9 Blade setting jig

10 Power connector

1

2

3

4 5 6 7 8 9

Thicknesser feed rate: 7 M/min 
Helical block inserts: 56 
Insert size: 15 x 15 x 2.5 x R150 mm
Maximum thicknessing width: 310 mm
Maximum thicknesser depth of cut: 3 mm
Maximum planing width: 310 mm
Maximum planer depth of cut: 3 mm
Motor input: 2.75 kW (single phase)
Motor output: 2.2 kW (single phase)
Motor input: 2.75 kW (three phase)
Motor output: 2.1 kW (three phase)

Voltage: 230 V (single phase)
Voltage: 400 V (three phase)
Frequency: 50 Hz (single phase)
Frequency: 50 Hz (three phase)
Full load current: 14 A (single phase)
Full load current: 4.5 A (three phase)
Dust port diameter: 100 mm
Weight: 202 kg
Size: W1407 x D745 x H1005 mm
Sound power level: no load: 98 dB(a), load: 107 dB(a)
Sound pressure level: no load: 89 dB(a), load: 98 dB(a)

PT310

PT310-HB
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PT310
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David Matuška
Obsah balení

David Matuška
PT 310 Srovnávačka s protahem

David Matuška

David Matuška
Kryt hoblovacího válce

David Matuška
Tlačidlo

David Matuška
Imbus 3 mm

David Matuška
Imbus 4 mm

David Matuška
Imbus 5 mm

David Matuška
Klíč 8/10

David Matuška
Klíč 13 mm

David Matuška
Přípravek pro ustavení standard nožů

David Matuška
Zásuvka
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1  PT310-HB 12 x 8" Planer 
Thicknesser with Helical Block

2 Bridge guard

3 Push block

4 3 mm hex wrench

5 4 mm hex wrench

6 5 mm hex wrench

7 8 / 10 mm wrench

8 13 mm wrench

9 T25 screwdriver

10 Insert screws

11 Insert knives

12 Power connector

1

2

3

4 5 6 7 8

9 10 11 12

PT310-HB
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David Matuška
se spirálovám válcem

David Matuška
PT 310 Srovnávačka s protahem

David Matuška
Kryt hoblovacího válce

David Matuška
Tlačidlo

David Matuška
Imbus 3 mm

David Matuška
Imbus 4 mm

David Matuška
Imbus 5 mm

David Matuška
Klíč 8/10

David Matuška
Klíč 13 mm

David Matuška
Šroubovák

David Matuška
Šroubky

David Matuška
Žiletky

David Matuška
Zásuvka
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6. Getting to Know Your Planer Thicknesser

1 Outfeed table
2 Fence
3 Bridge guard height adjustment knob
4 Bridge guard bracket
5 Bridge guard securing knob
6 Bridge guard
7 Infeed table
8 Dust extraction hood
9 Thicknesser table lock lever
10 Power input

11 Thicknessing table hand wheel
12 Infeed table adjustment lever
13 Planing height scale
14 Table lock levers
15 Power switch 
16 Emergency stop switch
17 Thicknessing clutch lever
18 Fence mount
19 Access hatch 
20 Micro-switch

17

18

19

6 71 2 3 4

14

1110

9

5

12

8 15

13

16

20
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David Matuška
Seznámení se strojem

David Matuška
1 Výstupní stůl
2 Pravítko
3 Knoflík pro nastavení výšky ochranného krytu
4 Držák ochranného krytu
5 Knoflík pro zajištění ochranného krytu
6 Ochranný kryt válce
7 Srovnávacíí stůl
8 Kryt odsávání prachu
9 Páka aretace stolu tloušťkovačky
10 Přívod napájení
11 Ruční kolečko tloušťkovacího stolu 
12 Páčka nastavení úběru třísky 
13 Stupnice výšky hoblování
14 Páčky aretace stolu
15 Vypínač napájení
16 Spínač nouzového zastavení 17 Páka spojky pro hloubení 18 Držák plotu
19 Přístupový poklop
20 Mikrospínač
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7. Assembly
Fig 7.1

Fig 7.3

Unpacking

The planer thicknesser is a heavy machine. DO NOT over-exert 
yourself while unpacking or moving the machine. You will need 
assistance and possibly powered equipment to move it. Serious 
personal injury may occur if safe moving methods are not 
adhered to.

Warning: Never lift the machine by the planer tables when 
unloading as shown in Fig 7.1. Belt and chains may only be 
attached to the stand.
Before attempting to remove the machine from the pallet, remove the four 
transportation brackets holding the machine in place, Fig 7.2. If required, 
the machine can be attached to the workshop floor using the bolt holes 
located on the machine feet once in position.
Ensure that lifting gear used has an adequate capacity and the load is 
secured against lateral slipping.
Unloading can be performed using a forklift, pallet jack or crane.
Manual unloading can also be carried out using sufficiently strong wooden 
battens placed beneath the thicknessing table as shown in Fig 7.3. These 
should protrude far enough from the machine to be comfortably held by four 
people, one at each end of each batten.

Warning: Some metal parts may have sharp edges on them. 
Please examine the edges of all metal parts before handling 
them. Failure to do so could result in injury.

i

Kg

i

Kg

i

Kg

i

Kg

Cleaning 
The unpainted surfaces are coated with a waxy oil to protect them from 
corrosion during transport. Remove this protective coating with a solvent 
cleaner, de-greaser or white spirit. For optimum performance of the machine, 
make sure to clean all moving parts or sliding contact surfaces that are 
coated. Avoid chlorine-based solvents as they may damage painted surfaces 
should they come in contact with them.
After cleaning it is recommended that Record Power CWA195 Silicone Spray 
or wax be applied to the tables to give smooth movement of timber.

Warning: Do not use gasoline or other petroleum-based solvents 
to clean with. They have low flash points which make them 
extremely flammable. A risk of explosion and burning exists if 
these products are used.

Warning: Do not smoke while using solvents. A risk of explosion 
or fire exists and may result in serious personal injury.

i

Kg

i

Kg

i

Kg

i

Kg

The PT310 is supplied almost fully assembled. Only the bridge guard must 
be installed prior to use.
Raise the guard securing knob to allow the guard to be passed through the 
fence bracket as shown in Fig 7.4 and tighten to secure the guard in place.

Fig 7.4 Bridge guard
Securing knob

Fig 7.2

Pallet
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David Matuška
Montáž

David Matuška
Vybalení stroje

David Matuška
Stroj je velmi těžký. Při přepravě stroje využijte 
paletového nebo vysoko-zdvižného vozíku. 




David Matuška
Varování: Při vykládání nikdy nezvedejte stroj za hoblovací stoly, 
jak je znázorněno na obr. 7.1. Řemen a řetězy smí být připevněny 
pouze ke stojanu.

David Matuška
Než se pokusíte stroj sejmout z palety, odstraňte čtyři přepravní 
konzoly, které drží stroj na místě, obr. 7.2. V případě potřeby lze 
stroj po umístění na místo připevnit k podlaze dílny pomocí 
otvorů pro šrouby umístěných na nohách stroje.

David Matuška
Ujistěte se, že použité zvedací zařízení má odpovídající nosnost 
a náklad je zajištěn proti bočnímu sklouznutí.

David Matuška
Vykládku lze provádět pomocí vysokozdvižného vozíku, 
paletového vozíku nebo jeřábu.

David Matuška
Ruční vykládání lze provádět také pomocí dostatečně silných dřevěných 
latí umístěných pod tloušťkovacím stolem, jak je znázorněno na obr. 7.3. 
Ty by měly vyčnívat dostatečně daleko od stroje, aby je mohly pohodlně 
držet čtyři osoby, jedna na každém konci každé latě.

David Matuška
Varování: Některé kovové díly mohou mít ostré hrany. 
Před manipulací se všemi kovovými díly zkontrolujte jejich hrany. 
V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

David Matuška
Vyčištění a odmaštění stroje

David Matuška
Nelakované povrchy jsou natřeny voskovým olejem, který je chrání 
před korozí během přepravy. Tento ochranný povlak odstraňte 
pomocí rozpouštědlového čističe, odmašťovače nebo lakového 
benzínu. Pro optimální výkon stroje dbejte na čištění všech 
pohyblivých částí nebo kluzných styčných ploch, které jsou opatřeny 
nátěrem. Vyhněte se rozpouštědlům na bázi chlóru, protože mohou 
poškodit lakované povrchy, pokud s nimi přijdou do styku.

Doporučujeme po vyčistění použít pro ochranu povrchu 
silikonový sprej.

David Matuška
Varování: K čištění nepoužívejte benzín ani jiná rozpouštědla 
na bázi ropy. Mají nízký bod vzplanutí, což je činí extrémně 
hořlavými. Při použití těchto produktů hrozí nebezpečí 
výbuchu a popálení.

David Matuška
Varování: Při používání rozpouštědel nekuřte. Hrozí nebezpečí 
výbuchu nebo požáru, což může mít za následek vážné zranění osob.

David Matuška
PT310 se dodává téměř kompletně sestavená. Je nutné pouze nainstalovat ochranný kryt válce.
 
Zvedněte zajišťovací knoflík krytu, abyste umožnili průchod krytu skrz
držák, jak je znázorněno na obr. 7.4, a utáhněte jej, aby byl kryt zajištěn na místě.
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8. Assembly of the Optional PT310-W Wheel Kit
The PT310-W Wheel Kit comprises a jockey bar, jockey bar bracket and pair 
of wheels.
Tools needed for assembly: 13 and 16 mm wrenches, 6 mm hex wrench  
and pliers.
To assemble the wheel kit, follow the diagram below. Use the pliers to prise 
open the split cotter pins to secure the wheels to the shafts.

To use the wheel kit, insert the notch of the jockey bar into the hole of 
the support bracket as shown in Fig 8.2. Press the jockey bar handle 
downwards to lift the machine from the ground and pull or push the 
machine into position using the jockey bar.

Fig 8.2

Jockey 
bar 
notch

Support 
bracket 
hole

Fig 8.1

1 Jockey bar JL26092000 1
2 Split cotter pin (3 x 35) PIN3X35GB91Z 4
3 Large washer WSH16GB96Z 4
4 Wheel JL26090003 2
5 Short wheel shaft JL43100003 1
6 Flat washer WSH14GB97D1Z 2
7 Screw M10X40GB70D2B 2
8 Screw M8X20GB70D2B 4

9 Support bracket JL43100007 1
10 Flange plate nut M8GB6177D1Z 4
11 Base plate JL43100006 2
12 Screw M10X25GB70D3Z 2
13 Flange plate nut M10GB6177D1Z 2
14 Wheel JL43100001 2
15 Long wheel shaft JL43100002 1

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity
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David Matuška
Montáž pojízdného podvozku - příslušenství

David Matuška
Sada kol PT310-W se skládá z oje, držáku a páru kol.
Nářadí potřebné k montáži: Klíče 13 a 16 mm, šestihranný 
klíč 6 mm a kleště.

Při montáži sady kol postupujte podle níže 
uvedeného schématu. Pomocí kleští rozpojte dělené 
závlačky, které upevňují kola k hřídelím.

David Matuška
Chcete-li použít sadu kol, zasuňte čep do 
otvoru podpěrného držáku, jak je znázorněno na obr. 8.2. 

Stiskněte rukojeť směrem dolů, abyste stroj 
zvedli ze země, a pomocí tyče stroj vytáhněte nebo zatlačte 
do požadované polohy.
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9. Assembly of the Optional PT310-DR Digital Readout
If the PT310-DR Digital Readout is not pre-installed to the machine, follow 
the instructions below. 

Before installing the digital readout to the machine, it must be set to the 
same height as the thicknessing table, shown here at 99 mm.
Using a 2.5 mm hex wrench, adjust the digital readout to show the value 99, 
Fig 9.1.
Set the height of the thicknesser table to 99 mm, Fig 9.2.
Remove the thicknessing table hand wheel using a 5 mm hex wrench to 
loosen the hex head socket bolt on the side of the hand wheel, Fig 9.3.
Install the digital readout over the hand wheel shaft as shown in Fig 9.4.
Re-fit the hand wheel as shown in Fig 9.5.

Fig 9.1

Fig 9.2

Fig 9.3

Fig 9.4

Fig 9.5
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David Matuška
Montáž odměřování tloušťkování - příslušenství

David Matuška
Pokud není odměřování  PT310-DR na stroji 
předinstalováno, postupujte  podle níže uvedených pokynů.

Před instalací odečítacího zařízení na stroj, musí být nastaveno 
na stejnou výšku jako tloušťkovací stůl.

Pomocí šestihranného klíče o průměru 2,5 mm nastavte 
odečítací zařízení tak, aby zobrazovalo hodnotu 99, Obr. 9.1.

Nastavte výšku tloušťkovacího stolu na 99 mm, obr. 9.2.

Pomocí šestihranného klíče o průměru 5 mm odstraňte 
ruční kolečko tloušťkovacího stolu, aby se uvolnil šroub 
se šestihrannou hlavou na boku ručního kolečka, obr. 9.3. 
Na hřídel ručního kolečka nainstalujte digitální čtecí 
zařízení, jak je znázorněno na obr. 9.4. 
Ruční kolečko znovu nasaďte podle obr. 9.5.
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10.  Assembly of the Optional 48550 Thicknessing Table 
Extension

First, attach the 2 large washers onto the 2 M8 hex bolts and thread through 
the 2 corresponding holes at the rear of the thicknessing table extension. 
Then, insert the 2 M8 hex bolts into the 2 holes at the rear of the main 
thicknessing table, Fig 10.1.

Next, on the underside of the main thicknessing table, attach the 2 flat 
washers and the 2 M8 nuts onto the opposite sides of the 2 M8 hex bolts 
previously attached to the thicknessing table extension.

Finally, attach the 2 M8 set screws into the 2 remaining holes located at the 
rear of the thicknessing table extension. Extension table should appear as 
shown in Fig 10.2.

Fig 10.1

Fig 10.2
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David Matuška
Montáž přídavného prodloužení tloušťkovacího 
stolu - příslušenství

David Matuška
Nejprve připevněte 2 velké podložky na 2 šestihranné šrouby M8 
a provlečte je 2 odpovídajícími otvory v zadní části nástavce 
tloušťkovacího stolu. 
Poté vložte 2 šestihranné šrouby M8 do 2 otvorů v zadní části 
hlavního tloušťkovacího stolu, obr. 10.1.

Poté na spodní straně hlavního tloušťkovacího stolu připevněte 
2 ploché podložky a 2 matice M8 na opačné strany 2 šestihranných 
šroubů M8, které byly předtím připevněny k nástavci tloušťkovacího stolu.

Nakonec připevněte 2 stavěcí šrouby M8 do 2 zbývajících otvorů 
umístěných v zadní části nástavce tloušťkovacího stolu. 
Nástavec stolu by měl vypadat tak, jak je znázorněno na obr. 10.2.
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Prescribed Use of the Machine
This machine is intended for surface planing and thickness planing of 
solid woods. The permissible workpiece dimensions must be observed (see 
technical specifications).
Any other use is not as permitted. Improper use, modification of the 
machine or use of parts not tested and approved by the equipment 
manufacturer can cause unforeseen damage.

Working techniques 
Permitted working techniques.
All uses deviating from those described below are considered improper 
uses and are therefore not permitted.
• Planing the wide side of a workpiece.
• Planing the narrow side of a workpiece.
• Bevelling the edges of a workpiece.
Prohibited Working Techniques 
The following work techniques are prohibited on the machine. This list is 
not exhaustive.
•  Down-cut jointing (direction of cutter block rotation same as  

feed direction).
• Insertion cuts (workpiece is not worked along its entire length). 
• Planing of excessively warped timber.
• Thickness planing of multiple workpieces of different thicknesses.

Before first use of the machine check that the fence is at 90º to 
the table to ensure accurate results. Use a set square as shown 
in Fig 11.1.
To adjust the fence, release the cam handle on the fence mount, Fig 11.2, 
and position the fence at 90º to the table. Lower the cam handle to secure 
the fence in place and adjust the 90º angle stops to be touching the cam 
handle axle as shown in Fig 11.3.
If necessary, reset the angle pointer to 0º as shown in Fig 11.4, using a 3 
mm hex wrench to loosen the hex head socket bolts.
The Fence mount also features 2 stops, one on each side,  for registering 
the fence at 45º to the table, Fig 11.5. To set these, ensure the fence is 
positioned at 45º, loosen the locking cap nut with a 10 mm wrench and 
adjust the position of the stop bolt using a 5 mm hex wrench until it 
touches the moving part of the fence mount as shown in Fig 11.5.

11. Operation

i

Kg

Fig 11.1

Fig 11.2

90º stops

Cam handle

Fence

Fig 11.5

Locking 
cap nut

Stop 
bolt

Fig 11.4

Hex 
head 
socket 
bolts

Fig 11.3

Cam handle axle

90º stop

PT310 and PT310-HB Manual 3.2 USE!!!!.indd   15PT310 and PT310-HB Manual 3.2 USE!!!!.indd   15 25/05/2021   16:0625/05/2021   16:06

David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Předepsané použití stroje
Tento stroj je určen k povrchovému a tloušťkovému 
hoblování masivního dřeva. Je třeba dodržovat přípustné 
rozměry obrobku (viz technické údaje).
Jakékoli jiné použití není podle přípustnosti povoleno. 
Nesprávné použití, úpravy stroje nebo použití dílů, které 
nebyly odzkoušeny a schváleny výrobcem zařízení, mohou 
způsobit nepředvídatelné škody.

David Matuška
Pracovní techniky

Povolené pracovní techniky.
Všechna použití, která se odchylují od níže popsaných, jsou považována za nevhodná, a proto nejsou povolena.
- Hoblování široké strany obrobku.
- Hoblování úzké strany obrobku. 
- Srážení hran obrobku.

Zakázané pracovní postupy

Následující pracovní techniky jsou na stroji zakázány. Tento seznam není úplný.
- Směr otáčení frézovacího válce je stejný jako směr posuvu.
- Vkládací řezy (obrobek není opracován po celé délce). - Hoblování nadměrně deformovaného dřeva.
- Hoblování více obrobků různých tlouštěk.

David Matuška
Před prvním použitím stroje zkontrolujte, zda je pravítko v 
úhlu 90° ke stolu, abyste zajistili přesné výsledky. Pro seřízení 
použijte úhelník obr. 11.1.

David Matuška
Chcete-li nastavit pravíko, uvolněte vačkovou rukojeť na držáku pravítka, Obr. 11.2, i.
a nastavte pravítko do polohy 90° vůči stolu. Spusťte vačkovou rukojeť, abyste zajistili pravítko na místě, a nastavte úhlové dorazy  tak, aby se dotýkaly osy vačkové rukojeti, jak je znázorněno na obr. 11.3.

V případě potřeby nastavte úhlový ukazatel na 0°, jak je znázorněno na obr. 11.4, a pomocí šestihranného klíče 3 mm povolte šrouby s vnitřním šestihranem.

Držák pravítka je také vybaven 2 zarážkami, jednou na každé straně, pro nastavení pravítka v úhlu 45° vůči stolu, obr. 11.5. 

Chcete-li je nastavit, ujistěte se, že je pravítko umístěno v poloze 45°, povolte pojistnou matici klíčem 10 mm a nastavte polohu dorazového šroubu pomocí šestihranného klíče 5 mm, dokud se nedotkne pohyblivé části držáku pravítka, jak je znázorněno na obr. 11.5.
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11. Operation

Fig 11.7 Bridge guard

Height 
adjustment 
knob Bridge 

guard 
securing 
knob

75 mm or more Less than 75 mm

Fig 11.9
Fence

Bridge guard

Table

75 mm or more Less than 75 mm

Fig 11.8
Fence

Bridge guard

Table

Fig 11.10

Fig 11.6Setting the Infeed Table 
The infeed table features a lever on the side as shown in Fig 11.6. When at 
0 mm, the table is aligned with the outfeed table and the upper edge of the 
lever is aligned with 0 on the scale. To set the depth of planing cut, simply 
position the lever so the upper edge is aligned with the required depth  
of cut.

Positioning the Bridge Guard 
Place the timber on the tables and position the bridge guard to be as close 
as possible to the timber without touching it, Fig 11.7. To set the height 
of the bridge guard use the height adjustment knob on the bracket, Fig 
11.7. Ensure the bridge guard is covering as much of the cutter block as 
possible by loosening the bridge guard securing knob, sliding the guard as 
far towards the fence as possible and re-tightening the knob.
The guard should always be used above the workpiece when planing timber 
below 75 mm in height, Fig 11.8. For timber greater in height than 75 mm, 
move the bridge guard up to the side of work-piece and let it rest on the 
planing table, covering as much of the cutter block as possible, Fig 11.9.
The guard can be used when planing timbers up to approximately 140 mm 
in height. When planing larger timber the guard can be moved away by 
lifting the bracket lever as shown in Fig 11.10 and swinging the guard 
assembly anti-clockwise. This will leave the cutter block unguarded so 
extreme care must be taken. For additional protection, position the fence as 
far over the cutter block as possible.
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Nastavení podávacího stolu
Podávací stůl je vybaven pákou na boku, jak je znázorněno na 
obr. 11.6. Když je v poloze 0 mm, je stůl zarovnán s výstupním 
stolem a horní hrana páčky je zarovnána s 0 na stupnici. 
Chcete-li nastavit hloubku hoblování, jednoduše nastavte 
páčku tak, aby horní hrana byla zarovnána s požadovanou hloubkou.
řezu.

David Matuška
Nastavení krytu hoblovacího válce

David Matuška
Položte dřevo na stoly a umístěte ochranný kryt válce tak, aby 
byl co nejblíže dřevu, aniž by se ho dotýkal, obr. 11.7. 

Výšku ochranného krytu nastavíte pomocí knoflíku pro nastavení 
výšky na držáku, obr. 11.7. Ujistěte se, že kryt válce zakrývá co 
největší část obráběného materiálu, a to tak, že uvolníte knoflík 
pro zajištění krytu, posunete kryt co nejvíce k pravítku a knoflík 
znovu utáhnete.

Při hoblování dřeva o výšce menší než 75 mm by měl být kryt vždy 
použit nad obrobkem, obr. 11.8. 
U dřeva o výšce větší než 75 mm posuňte kryt můstku nahoru 
ke straně obrobku a nechte jej na hoblovacím stole tak, 
aby zakrýval co největší část obráběného materiálu, obr. 11.9. 

Obr. 11.6
Ochranný kryt lze použít při hoblování dřeva do výšky 
přibližně 140 mm. Při hoblování většího dřeva lze kryt odsunout 
zvednutím páky držáku, jak je znázorněno na obr. 11.10, 
a vyklopením sestavy krytu proti směru hodinových ručiček. 
Tím zůstane frézovací blok nechráněný, proto je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti. Pro dodatečnou ochranu umístěte ochranný kryt co 
nejdále nad řezný blok.
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11. Operation
Rear guardFig 11.11

Cam 
handle

Pull up  
to release

Fig 11.12

The fence assembly features a rear guard as shown in Fig 11.11. When 
planing narrow workpieces, this guard covers the area of the cutter block 
which may otherwise be accessible from behind the fence.
To move the fence, release the cam handle by pulling it upwards as shown 
in Fig 11.12 and slide the whole fence assembly to the required position 
before locking in place by pushing the cam handle down.

Surface Planing

Caution: Minimise positioning hands above the cutter block.  
It is not necessary to exert feeding pressure directly over the 
cutter block.

When surface planing, always feed the workpiece at a slow and 
consistent rate. Feeding the workpiece too quickly will reduce 
the quality of finish of the planed surface. Fine ridges or marks 
across the width of the workpiece are an indication that the 
feed rate is too fast.

Caution! Before operating the machine, please ensure the 
machine is rotating in the correct direction. If the cutter block is 
rotating against the markings on the machine, then two of the 
three phases only need to be swapped, this should be done by a 
qualified competent person.
 
Before switching the machine on, ensure the feed clutch is in the lower 
position as shown in Fig 11.13.
Power Switch 
To switch the planer on press the green button marked 'I' on the On/ Off 
switch, Fig 11.14. 
To switch the machine off press the red off button on the On/ Off switch 
marked 'O', Fig 11.14.

Emergency Switch
Pressing the emergency stop switch shown in Fig 11.15 will turn the 
machine off and cut the power supply to it. The machine cannot be restarted 
until the emergency stop switch has been reset. To reset the switch turn it 
clockwise until the red button protrudes. 

Fig 11.13

Fig 11.15

Fig 11.14
Off On
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Emergency stop switch
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Sestava pravítka je vybavena zadním krytem, jak je znázorněno 
na obr. 11.11. Při hoblování úzkých obrobků tento kryt zakrývá 
oblast frézovacího bloku, která by jinak mohla být přístupná 
zezadu pravítka.
Pro posunutí pravítka uvolněte vačkovou rukojeť tahem nahoru, 
jak je znázorněno na obr. 11.12, a celou sestavu pravítka
posuňte do požadované polohy a poté ji zajistěte zatlačením 
vačkové rukojeti dolů.

David Matuška
Srovnávání

David Matuška
Upozornění: Minimalizujte umístění rukou nad hoblovacím 
válcem. 
Není nutné vyvíjet tlak na podávání přímo nad ním.

David Matuška
Při povrchovém hoblování vždy posuňte obrobek pomalou 
a rovnoměrnou rychlostí. Příliš rychlý posuv obrobku snižuje 
kvalitu opracování hoblovaného povrchu. Drobné vrypy 
nebo stopy po celé šířce obrobku jsou známkou toho, 
že rychlost posuvu je příliš vysoká.

David Matuška
Pozor! 
Před uvedením stroje do provozu se ujistěte, že se 
stroj otáčí správným směrem. Pokud se hoblovací válec otáčí 
proti značení na stroji, je třeba vyměnit pouze dvě ze tří fází, 
což by měl provést kvalifikovaný personál.

David Matuška
Před zapnutím stroje se ujistěte, že je spojka posuvu ve 
spodní poloze, jak je znázorněno na obr. 11.13.
Vypínač napájení
Pro zapnutí stroje stiskněte zelené tlačítko označené "I" na vypínači, 
obr. 11.14.
Pro vypnutí stroje stiskněte červené vypínací tlačítko na vypínači 
označené "O", obr. 11.14.


David Matuška
Nouzové STOP tlačítko

Stisknutím nouzového vypínače znázorněného na obr. 11.15 
se stroj vypne a přeruší se jeho napájení. Stroj nelze znovu 
spustit, dokud není resetován spínač nouzového zastavení. 
Chcete-li spínač resetovat, otočte jím ve směru hodinových 
ručiček, dokud nevyčnívá červené tlačítko.
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11. Operation

Micro-switch

Fig 11.16

Cam 
handle

Micro-switch
The PT310 and PT310-HB are each fitted with a safety micro-switch, 
designed to stop the machine from operating in the planing mode without 
both tables locked in the down position. The machine will also be unable to 
operate in the thicknessing mode without the dust extraction hood in place 
over the cutter block.

If the micro-switch is found to be faulty or defective, the machine
must not be used until suitable replacement parts have been fitted and
proved to be working correctly.

Fig 11.17
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Mikrospínač

Modely PT310 a PT310-HB jsou vybaveny bezpečnostním 
mikrospínačem, který je navržen tak, aby zabránil provozu stroje 
v režimu hoblování, pokud nejsou oba stoly zajištěny v poloze dolů. 
Stroj rovněž nemůže pracovat v režimu tloušťkování, pokud není 
nad frézovacím válcem nasazen kryt pro odsávání prachu.
Pokud se zjistí, že mikrospínač je vadný nebo poškozený, stroj
nesmí být používán, dokud nebudou namontovány vhodné 
náhradní díly a nebude prokázána jejich správná funkce.
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The minimum thickness of timber that can be planed is 6 mm and the 
maximum depth of cut is 3 mm. Always be careful when planing thin timber 
as hands will be in close proximity to the cutter block.

Correct hand placement when surface planing is important for good results 
and safe operation. Stand at the front of the machine, at approximately 45º 
to the table. Hold the timber down on the infeed table with the left hand 
and apply feed pressure with the right hand, Fig 11.18. As soon as there is 
enough timber on the outfeed table to accommodate the left hand, it should 
be moved over the bridge guard and onto the timber. Feed pressure should 
then be applied with the left hand onto the timber on the outfeed table, with 
the right hand following to complete the feeding operation, Fig 11.19.

Edge planing 
When edge planing small stock as shown in Fig 11.20 the bridge guard 
should be positioned above the work piece to guard as much of the cutter 
block as possible. When edge planing larger or tall pieces the bridge 
guard should be positioned against the table as shown in Fig 11.21. In 
this instance, if the guard was above the timber the gap left between the 
cutter block and guard would be too large and therefore not offer enough 
protection. There is no specific rule as to the position of the bridge guard 
when edge planing and user discretion must be exercised to ensure the 
safest possible position based on these guidelines.
Feed the workpiece across the cutter block as described for surface planing, 
taking extra care to not let the hands pass over the cutter block. Pressure 
should be applied sideways to keep the timber against the fence, ensuring 
an accurate cut.

11. Operation

Fig 11.19

Fig 11.18

Fig 11.20

Fig 11.21
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Minimální tloušťka dřeva, kterou lze hoblovat, je 6 mm 
a maximální hloubka řezu je 3 mm. Při hoblování tenkého dřeva 
buďte vždy opatrní, protože ruce budou v těsné blízkosti 
řezného bloku.

David Matuška
Pro dobré výsledky a bezpečnou práci je důležité správné 
umístění rukou při povrchovém hoblování. Stůjte v přední části 
stroje v úhlu přibližně 45° ke stolu. Levou rukou přidržujte dřevo 
na přívodním stole a pravou rukou vyvíjejte tlak na posuv, obr. 11.18. 
Jakmile je na výstupním stole dostatek dřeva, aby se na něj vešla 
levá ruka, měla by se přesunout přes ochranný můstek na dřevo. 
Poté je třeba levou rukou vyvinout tlak na podávání dřeva na 
výstupním stole a pravou rukou dokončit podávání, obr. 11.19.

David Matuška
Hoblování hran

Při hoblování malých kusů, jak je znázorněno na obr. 11.20, 
by měl být ochranný kryt válce umístěn nad obrobkem, aby 
chránil co největší část frézovacího bloku. Při hoblování větších 
nebo vysokých kusů by měl být ochranný kryt umístěn proti 
stolu, jak je znázorněno na obr. 11.21. V tomto případě, kdyby 
byl kryt nad dřevem, byla by mezera mezi řezným blokem a krytem 
příliš velká, a proto by neposkytoval dostatečnou ochranu. 

Neexistuje žádné konkrétní pravidlo pro polohu ochranného krytu 
při hoblování hran a uživatel musí postupovat podle vlastního 
uvážení, aby zajistil co nejbezpečnější polohu na základě těchto 
pokynů.
Vedení obrobku přes frézovací válec proveďte podle popisu pro 
hoblování na plocho, přičemž dbejte zvýšené opatrnosti, aby ruce 
nepřečnívaly přes frézovací blok. Tlak by měl být vyvíjen do stran, 
aby se dřevo udrželo u plotu a zajistil se přesný řez.
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Tapering & Edge Bevelling 
During this procedure the longitudinal edges of a work-piece are bevelled or 
tapered to the required angle. 
To adjust the angle of the fence, loosen the cam handle of the fence mount, 
Fig 11.22, and position the fence to the required angle before re-engaging 
the cam handle by pushing it downwards.

When bevelling, set the bridge guard as shown in Fig 11.23 and when 
tapering as shown in Fig 11.24. Due to the nature of the cuts to be made, 
the guard cannot be placed as close to the timber and cutter block as when 
surface planing. However, ensure that the guard is a maximum of 10 mm 
from the timber and cutter block.
Adjust the fence to required angle and press the work piece against the 
fence and guide evenly over the cutterblock, Fig 11.25.
To ensure an accurate cut and help prevent the timber slipping, press the 
workpiece mainly against the fence and only lightly against the  
planing table.

Using Additional Support 
When surfacing planing small workpieces, extra care must be taken to keep 
the hands a safe distance from the cutter block. If a workpiece is too small 
to be held with both hands, the supplied push block can be used to hold the 
timber as shown in Fig 11.26, providing the timber is large enough to allow 
the push block to sit fully upon it.

11. Operation

Fig 11.26

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Fig 11.24

Fig 11.25

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Fig 11.23

Cam 
handle

Pull up  
to release

Fig 11.22
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Zužování a zkosení hran
Při tomto postupu se podélné hrany obrobku zkosí nebo zúží 
na požadovaný úhel.
Chcete-li nastavit úhel plotu, uvolněte vačkovou rukojeť držáku 
pravítka, obr. 11.22, a nastavte pravítko do požadovaného úhlu 
a poté vačkovou rukojeť opět zatlačte směrem dolů.

David Matuška
Při zkosení nastavte kryt válce podle obr. 11.23 a při zužování 
podle obr. 11.24. Vzhledem k povaze prováděných řezů nelze 
ochranný kryt umístit tak blízko dřeva a frézovacího bloku jako 
při povrchovém hoblování. Dbejte však na to, aby byl kryt vzdálen 
maximálně 10 mm od dřeva a frézovacího bloku.
Nastavte ochranný kryt na požadovaný úhel a přitlačte 
obrobek k ochrannému krytu a rovnoměrně jej veďte přes 
frézovací válec, obr. 11.25.

Abyste zajistili přesný řez a zabránili sklouznutí dřeva, přitlačujte 
obrobek k pravítku lehce.

David Matuška
Použití další podpory

Při povrchovém hoblování malých obrobků je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, aby ruce byly v bezpečné vzdálenosti 
od frézovacího válce. Pokud je obrobek příliš malý na to, 
aby jej bylo možné držet oběma rukama, lze k přidržení dřeva 
použít dodaný přítlačný blok, jak je znázorněno na obr. 11.26, 
za předpokladu, že je dřevo dostatečně velké, aby na něm přítlačný 
blok plně seděl.
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Changeover from Planing to Thicknessing

Before lifting the tables ensure the fence and bridge guard are 
secure. Personal injury could occur if loose parts come away 
from the machine when the tables are lifted.

Release the table lock levers on both sides of the machine by lifting and 
pushing outwards, Fig 11.27.

Carefully lift the tables using the handle as shown in Fig 11.28 until they 
are fully opened and at 90º to their original position, Fig 11.29. Ensure the 
table stop is engaged as shown in Fig 11.30 to stop the tables falling back 
to their original position during thicknessing. When returning the machine 
to planing mode always ensure the stop is retracted to allow the tables to 
move down.

Raise the extraction hood to cover the cutter block, Fig 11.30 and ensure 
the stop is engaged as shown. The stop is retractable by hand and must 
always be disengaged to allow the dust extraction hood to return to its 
previous position when required. The thicknessing table may need to be 
lowered to allow the extraction hood to rotate into position.

11. Operation
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Přechod z hoblování na tloušťkování

David Matuška
Před zvednutím stolů se ujistěte, že jsou pravítko a kryt válce 
zajištěny. Při zvedání stolů by mohlo dojít k poranění osob, 
pokud by se uvolněné díly od stroje oddělily.

David Matuška
Uvolněte zajišťovací páky stolu na obou stranách stroje 
zvednutím a zatlačením směrem ven, Obr. 11.27.

David Matuška
Opatrně zvedejte stoly pomocí rukojeti, jak je znázorněno 
na obr. 11.28, dokud se zcela neotevřou a nedosáhnou 
polohy 90° , obr. 11.29. 
Ujistěte se, že je zarážka stolu zaaretovaná, jak je znázorněno 
na obr. 11.30, aby se stoly během tloušťkování nevrátily 
do původní polohy. Při návratu stroje do režimu hoblování 
se vždy ujistěte, že je doraz zasunut, aby se stoly mohly 
posunout dolů.

David Matuška
Zvedněte odsávací kryt tak, aby zakrýval řezací válec, obr. 11.30, a zkontrolujte, zda je zarážka zajištěna podle obrázku. Zarážka se zasouvá ručně a musí být vždy odjištěna, aby se odsávací kryt v případě potřeby vrátil do předchozí polohy. 

Může být nutné snížit tloušťkovací stůl, aby se odsávací kryt mohl otočit do správné polohy.
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Adjusting the Height for Thicknessing 
Loosen the lock lever that clamps the thicknessing table, Fig 11.31.
Now adjust the thicknessing table to the required height using the hand 
wheel, Fig 11.31. The depth scale and pointer to the left of the hand wheel 
indicate the table height, Fig 11.32.
Re-tighten the lock lever to clamp the table in place.

Attention: The depth of cut should be minimised under the following 
circumstances:
• The timber is very wide.
• The timber is hard wood.
• The timber is damp.
• The planer blades are in need of sharpening.

Thicknessing
The minimum depth of timber that can be thicknessed is 6 mm. The 
maximum depth of cut is 3 mm.
Adjust the thicknessing table height to that of the workpiece height, minus 
the depth of cut required.
Ensure the feed clutch is in the upper position as shown in Fig 11.33.
Turn the machine on and carefully slide the work-piece onto the thicknesser 
table until it is drawn in by the feed rollers, Fig 11.34. Keep hands as far 
away from the cutter block as possible.

Warning: If the workpiece becomes trapped when feeding 
into the thicknesser, immediately switch the machine off and 
disconnect from the power source before attempting to free  
the workpiece. To release the workpiece, lower the  
thicknessing table.

Restarting
In the Event of a Blockage or if the Machine Stalls
If the machine stalls due to the work piece becoming trapped in the cutter 
block, switch it off immediately by pressing the emergency stop button (Red 
button marked ‘O’) and wait for the machine to come to a complete stop 
before proceeding further.
If the work piece is trapped between the cutter block and thicknessing table, 
it may be necessary to lower the thicknessing table in order to free  
the blockage.
To re-start the machine, press the green button marked ‘I’ on the switch.
 
In the Event of a Power Failure
The machine is fitted with a no volt release (NVR) switch to protect the user 
against automatic starting of the machine when power is restored after a 
power failure.
In the event of a power failure, first locate and rectify the source of the 
failure. If the fault is within the power circuit of the workshop, there may be 
an underlying cause (circuit overload etc.) that should be investigated by 
a qualified electrician, before attempting to restore the power source. If a 
cutting operation was taking place when the power supply was interrupted, 
then it may be necessary to free the work piece  from the cutter before 
attempting to re-start the machine.
Once the power is restored, the machine can be re-started by pressing the 
'on' switch.

Fig 11.32

Depth scale 
and pointer

Fig 11.31

Lock 
lever

Hand 
wheel

11. Operation

Fig 11.34

Fig 11.33

i

Kg

i

Kg

i

Kg

PT310 and PT310-HB Manual 3.2 USE!!!!.indd   22PT310 and PT310-HB Manual 3.2 USE!!!!.indd   22 25/05/2021   16:0625/05/2021   16:06

David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Nastavení výšky pro tloušťkování

Uvolněte zajišťovací páčku, která upíná tloušťkovací stůl, 
obr. 11.31.
Nyní nastavte tloušťkovací stůl na požadovanou výšku 
pomocí ručního kolečka, obr. 11.31. Hloubková stupnice 
a ukazatel vlevo od ručního kolečka ukazují výšku stolu, 
obr. 11.32.
Znovu utáhněte zajišťovací páčku, abyste stůl upnuli na místě.

David Matuška
Pozor: Hloubka řezu by měla být minimalizována za 
následujících okolností:

- Dřevo je velmi široké. 
- Dřevo je tvrdé.
- Dřevo je vlhké.
- Hoblovací nože jsou tupé ( je třeba nabrousit )

David Matuška
Tloušťkování

David Matuška
Minimální výška dřeva, kterou lze tloušťkovat, je 6 mm. 
Maximální výška úběru jsou 3 mm.
Výšku tloušťkovacího stolu nastavte na výšku obrobku 
sníženou o požadovanou hloubku řezu.
Ujistěte se, že je spojka posuvu v horní poloze, jak je znázorněno 
na obr. 11.33.
Zapněte stroj a opatrně nasuňte obrobek na tloušťkovací stůl, 
dokud nebude vtažen podávacími válečky, obr. 11.34. 
Ruce držte co nejdále od hoblovacího válce.

David Matuška
Varování: 
Pokud dojde k zachycení obrobku při podávání 
do tloušťkovačky, před pokusem o uvolnění obrobku stroj 
okamžitě vypněte a odpojte od zdroje napájení. 
Chcete-li obrobek uvolnit, spusťte dolů tloušťkovací stůl.

David Matuška
Restartování
V případě zablokování nebo zastavení stroje

David Matuška
Pokud se stroj zastaví v důsledku uvíznutí obrobku v řezném bloku, 
okamžitě jej vypněte stisknutím tlačítka nouzového zastavení 
(červené tlačítko označené "O") a před dalším pokračováním počkejte, 
až se stroj zcela zastaví.
Pokud je obrobek zachycen mezi řezným blokem a tloušťkovacím 
stolem, může být nutné tloušťkovací stůl spustit, aby se uvolnil.
uvolnit zablokování.
Pro opětovné spuštění stroje stiskněte zelené tlačítko označené "I" 
na spínači.

David Matuška
V případě výpadku proudu

David Matuška
Stroj je vybaven vypínačem bez napětí (NVR), který chrání uživatele 
před automatickým spuštěním stroje po obnovení napájení po 
výpadku proudu.
V případě výpadku napájení nejprve vyhledejte a odstraňte zdroj 
poruchy. Pokud se závada nachází v napájecím obvodu dílny, 
může být příčinou (přetížení obvodu apod.), kterou je třeba 
prověřit pomocí následujícího postupu
kvalifikovaným elektrikářem, než se pokusíte zdroj napájení obnovit. 
Pokud v době přerušení dodávky proudu probíhala řezná operace, 
může být nutné před pokusem o opětovné spuštění stroje uvolnit 
obrobek ze stroje.
Po obnovení napájení lze stroj znovu spustit stisknutím vypínače "on".
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Fig 11.38

90º 90º

90º90º

Using a Planer Thicknesser to Achieve 90º to All Adjacent 
Sides of the Timber

The most common use of a planer thicknesser is to plane timbers to 
accurate sizes and with all adjacent sides at 90º to one another. Using 
the methods already described in this manual and following the process 
below, any number of pieces can be planed and dimensioned to exact 
sizes. This preparation gives the best base possible for carrying out projects 
successfully.

Fig 11.35 shows an exaggerated cross section of a typical rough-sawn 
piece of timber before being machined.

Plane surface C to be flat using the machine in the planing mode, Fig 
11.36.

Place surface C against the fence, which is set to 90º, and plane surface B 
until it is at 90º to surface C, Fig 11.37.

Once these two adjacent faces are at 90º to each other, the remaining 
opposite faces can be thicknessed parallel by using them as a  
reference, Fig 11.38.

11. Operation
Fig 11.35

Fig 11.37

Fig 11.36
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David Matuška
Práce na stroji

David Matuška
Použití tloušťkovacího hoblíku k dosažení úhlu 90° ke
všem sousedním stranám dřeva

David Matuška
Nejběžnějším použitím tloušťkovacího hoblíku je hoblování dřeva 
na přesné rozměry a se všemi sousedními stranami pod úhlem 90°.
Použitím metod popsaných v této příručce a podle níže uvedeného 
postupu lze hoblovat libovolný počet kusů a rozměrově je upravit na 
přesné rozměry. Tato příprava poskytuje nejlepší možný základ 
pro úspěšné provádění projektů.

David Matuška
Na obr. 11.35 je znázorněn příčný řez typickým kusem
hrubě řezaného dřeva před opracováním.

Plochu C srovnejte pomocí stroje v režimu hoblování, obr. 11.36.
Plochu C přiložte k plotu nastavenému na 90° a srovnejte plochu 
B tak, aby byla na 90° k ploše C, obr. 11.37.

Jakmile jsou tyto dvě sousední plochy vůči sobě v úhlu 90°, 
lze zbývající protilehlé plochy rovnoběžně tloušťkovat tak, 
že je použijete jako referenční, obr. 11.38.
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Outfeed Table Adjustment

Please note: The height of outfeed table is factory set. It 
should only require adjustment in cases where other normal 
adjustments to the planer knives have not rectified any 
alignment issues.

Please note: Before carrying out any of the adjustments below, 
ensure that the machine is switched off and that the power cord 
is disconnected from the mains supply.

CAUTION! This procedure involves close contact with the planer 
blades. Ensure that protective gloves are worn at all times to 
prevent injury to hands.

Aligning the Outfeed Table
Lift the tables, ensuring the table retention stop is engaged. To raise or 
lower the table, loosen the 3 nuts shown in Fig 12.1 with a 13 mm wrench 
then adjust the blind set screws (circled in Fig 12.1) using a 4 mm hex 
wrench until the table is in the correct position. To find the correct position, 
follow the instructions below:
Rotate the cutter block so that one of the knives is at top dead centre.  
A knife is at top dead centre when it is at its highest point during the 
rotation as shown in Fig 12.2.
Place a straight edge on the outfeed table and check its position relative to 
the blade. The outfeed table should be 0.1 mm (or as close as possible to 
0.1 mm) lower than the blade at its highest point, Fig 12.3.
If necessary, adjust the height of the table using the blind set screws and 
re-tighten the 3 nuts, Fig 12.1.

Adjusting the Infeed Table 
Before making any adjustments to the infeed table, ensure the outfeed table 
is in the correct position as described above.
Place a straight edge across the outfeed table and the infeed  
table, Fig 12.4.

Note: The straight edge used must be long enough to span the 
full length of both tables.
Using the same method as for the outfeed table, adjust the infeed table 
until it is at the same height as the outfeed table, Fig 12.4, ensuring the 
infeed table adjustment lever is aligned with '0' on the table scale as shown 
in Fig 11.6.

Fig 12.2

Top Dead Centre

12. Adjustments & Maintenance
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David Matuška
Upozornění: 
Výška výstupního stolu je nastavena z výroby. 
Měla by vyžadovat seřízení pouze v případech, kdy jiné běžné 
seřízení hoblovacích nožů neodstranilo problémy s vyrovnáním.

David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Nastavení výstupního stolu

David Matuška
Upozornění: Před provedením níže uvedených úprav,
se ujistěte, že je stroj vypnutý a že je odpojen napájecí kabel a
odpojen od elektrické sítě.

David Matuška
POZOR! Při tomto postupu dochází k těsnému kontaktu 
s hoblovacími noži. Dbejte na to, abyste po celou dobu používali 
ochranné rukavice a předešli tak poranění rukou.

David Matuška
Vyrovnání výstupního stolu

David Matuška
Zvedněte stoly a ujistěte se, že je zajištěn doraz stolu. 
Chcete-li stůl zvednout nebo spustit, povolte 3 matice znázorněné 
na Obr. 12.1 pomocí klíče o průměru 13 mm a poté nastavte 
stavěcí šrouby (zakroužkované na Obr. 12.1) pomocí š
estihranného klíče o průměru 4 mm, dokud stůl nebude ve 
správné poloze. Správnou polohu zjistíte podle níže uvedených pokynů:

David Matuška
Otočte řezací blok tak, aby jeden z nožů byl v horní poloze. 
Nůž je v horním mrtvém bodě, když je během otáčení v nejvyšším bodě, 
jak je znázorněno na obr. 12.2.

David Matuška
Položte na výstupní stůl rovnou hranu a zkontrolujte její polohu vůči noži. 
Odstavný stůl by měl být o 0,1 mm (nebo co nejblíže 0,1 mm) níže 
než nůž v jeho nejvyšším bodě, obr. 12.3.

David Matuška
V případě potřeby upravte výšku stolu pomocí zaslepovacích stavěcích 
šroubů a znovu utáhněte 3 matice, obr. 12.1.

David Matuška
Nastavení vstupního stolu

Před jakýmkoli nastavením přívodního stolu se ujistěte, že je 
výstupní stůl ve správné poloze, jak je popsáno výše.
Přes výstupní a vstupní stůl položte rovnou hranu, obr. 12.4.

David Matuška
Poznámka: Použitá rovná hrana musí být dostatečně dlouhá, 
aby přesahovala celou délku obou stolů.

David Matuška
Stejným způsobem jako u výstupního stolu nastavte přívodní stůl tak, 
aby byl ve stejné výšce jako výstupní stůl, obr. 12.4, a ujistěte se, 
že je páčka nastavení přívodního stolu zarovnána s "0" na stupnici stolu, 
jak je znázorněno na obr. 11.6.
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12. Adjustments & Maintenance
Note: The following alignment process applies to both the HSS and helical 
block cutter blocks. 
 
Aligning the Tables with the Cutter Block
To ensure accurate results when planing and thicknessing, the infeed 
and outfeed tables must both be aligned parallel to the cutter block. 
This alignment is carried out during assembly and manufacture and no 
adjustment should be needed. If the tables become misaligned due to 
damage in transit or misuse (e.g. moving the machine around the workshop 
by the tables) then follow the instructions below to realign them.
Place a straight edge on the outfeed table at the end of the cutter block 
nearest the fence mount, Fig 12.5, and position the table to be 0.1 mm  
(or as close as possible to 0.1 mm) below the blade, as previously described.
Place the straight edge on the outfeed table at the opposite end of the 
cutter block as shown in Fig 12.6 and check that the table is at the same 
height in relation to the cutter block as at the other end.
Each table is supported at the opposite end to its hinges by 2 levelling 
bolts as shown in Fig 12.7. If the tables require adjustment to make them 
parallel to the cutterblock, loosen the locking nuts, Fig 12.8, and adjust 
the bolts until the table sits parallel then secure the bolts in place by 
re-tightening the locking nuts.

Levelling 
bolt

Locking 
nut

Fig 12.8

Fig 12.5

Straight 
edge

Fig 12.6 Straight 
edge

Fig 12.7
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Poznámka: 
Následující postup seřízení se vztahuje jak na bloky HSS, 
tak na spirálově broušený  hoblovací válec.

David Matuška
Vyrovnání stolů s hoblovacím válcem

Pro zajištění přesných výsledků při hoblování a tloušťkování je nutné, 
aby vstupní a výstupní stoly byly vyrovnány rovnoběžně s 
hoblovacím válcem.

Toto vyrovnání se provádí během montáže a výroby a nemělo by být 
nutné žádné seřizování. Pokud dojde k nesprávnému vyrovnání stolů 
v důsledku poškození při přepravě nebo nesprávného používání 
(např. přemísťování stroje po dílně za stoly), postupujte při jejich 
opětovném vyrovnání podle níže uvedených pokynů.

Umístěte na výstupní stůl na konci hoblovacího válce, který je
nejblíže držáku plotu, rovnou hranu, obr. 12.5, a nastavte stůl tak, 
aby byl o 0,1 mm (nebo co nejblíže 0,1 mm) pod hoblovacím válcem, 
jak bylo popsáno výše.
Umístěte rovnou hranu na výstupní stůl na opačném konci hoblovacího
válce, jak je znázorněno na obr. 12.6, a zkontrolujte, zda je stůl ve 
stejné výšce vzhledem k hoblovacímu válci jako na druhém konci.
Každý stůl je na opačném konci než jeho závěsy podepřen 
2 vyrovnávacími šrouby, jak je znázorněno na obr. 12.7. 
Pokud stoly vyžadují seřízení, aby byly rovnoběžné s hoblovacím válcem, 
povolte pojistné matice, Obr. 12.8, a seřiďte šrouby tak, 
aby stůl seděl rovnoběžně, a poté šrouby zajistěte na místě 
opětovným utažením pojistných matic.
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12. Adjustments & Maintenance
Adjusting the Table Cam Locking Mechanisms
Both the infeed and outfeed tables feature adjustable cam lock mechanisms 
to ensure they can be secured in position when the machine is being used 
in planing mode.
Beneath each table is a locking bolt as shown in Fig 12.9. When the tables 
are closed and in their horizontal position, this bolt passes through the 
machine body and into a recess as shown in Fig 12.10.
When the table locks are disengaged, the shafts of the levers are withdrawn 
from the locking bolts as shown in Fig 12.11.
When the table locks are engaged the shafts of the levers are positioned 
over the flanges of the locking bolts as shown in Fig 12.12, securing the 
tables in position.
If the locking levers are unable to be pushed in, the locking bolts must be 
lowered. If the locking levers can be pushed in but the tables can be still 
be lifted a short distance, then the locking bolts must be raised until there 
is the smallest gap possible between their flanges and the lever shafts as 
shown in Fig 12.12.
To adjust the locking bolts, loosen the locking nut shown in Fig 12.13, 
adjust the bolt to the desired position and re-tighten the locking nut.

Locking 
bolt

Locking 
nut

Fig 12.13

Fig 12.11

Fig 12.12

Fig 12.9

Locking 
bolt

Fig 12.10

Recess
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Nastavení blokovacích mechanismů stolu

David Matuška
Vstupní i výstupní stoly jsou vybaveny nastavitelnými vačkovými 
pojistkami, které zajišťují jejich polohu, když je stroj používán 
v režimu hoblování ( srovnávání ).

Pod každým stolem se nachází zajišťovací šroub, jak je znázorněno 
na obr. 12.9. Když jsou stoly zavřené a ve vodorovné poloze, 
prochází tento šroub skrz tělo stroje, jak je znázorněno 
na obr. 12.10.

Když jsou zámky stolů odjištěny, hřídele pák se vyjmou z aretačních 
šroubů, jak je znázorněno na obr. 12.11.

Když jsou zámky stolů zamknuty, hřídele pák jsou umístěny nad 
přírubami zajišťovacích šroubů, jak je znázorněno na obr. 12.12, 
a zajišťují stoly v dané poloze.

Pokud se nepodaří zasunout zajišťovací páky, je třeba povolit
zajišťovací šrouby. Pokud lze zajišťovací páky zasunout, ale stoly 
lze ještě na krátkou vzdálenost zvednout, je třeba zvednout zajišťovací 
šrouby tak, aby mezi jejich přírubami a hřídelemi pák byla co nejmenší 
mezera, jak je znázorněno na obr. 12.12.

Chcete-li seřídit zajišťovací šrouby, povolte zajišťovací matici 
znázorněnou na obr. 12.13, nastavte šroub do požadované polohy 
a znovu utáhněte zajišťovací matici.
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12. Adjustments & Maintenance

The cutter block in this machine is designed to hold three blades. 
Never attempt to use the machine if any of the blades are 
missing or damaged. Replacement blades must conform to  
BS EN 847-1.
 
Adjusting the Planer Blades

CAUTION! This procedure involves close contact with the planer 
blades. Ensure that protective gloves are worn at all times to 
prevent injury to hands.

To make setting the blades an easier and faster operation, 
Record Power offer the RPPSJ Planer Blade Setting Jig. Please 
see online for full details. 

Checking the height of the Blades
The blades should be periodically checked for sharpness and position. 
Adjustments should be as precise as possible to a tolerance within 1- 1.1 
mm to prolong the sharpness of the blades.
Improperly adjusted blades can unbalance the cutterblock and shorten 
bearing life as well as producing substandard results.
The planer blades fitted to this machines are made from high speed 
steel and can be sharpened to maintain their cutting edge and optimise 
performance of the machine. The process of sharpening blades will remove 
a small amount of material from the blade's edge and will therefore reduce 
the overall width of the blade. Never attempt to use blades that have been 
reduced by more than 25% of their original width. Always ensure that the 
blade can be held securely by the blade holder. Replace defective blades 
immediately.

 

Caution: Before carrying out any adjustments or maintenance 
ensure that the machine is isolated and disconnected from the 
electricity supply. 

Place the blade setting jig at one end of the cutter block as shown in Fig 
12.14. The recess of the jig should be fully on the outfeed table, with the 
right hand edge of the recess being in line with the edge of the outfeed 
table. The cutter block should be positioned so that no blades are positioned 
to protrude from the gap between the tables.
Wearing protective gloves, careful rotate the cutter block towards the infeed 
table. If the blade is at the correct height, the jig will be moved towards the 
infeed table by a distance of 4 mm and the left hand side of the recess will 
now be in line with the edge of the outfeed table as shown in Fig 12.15.
If the blade is set too high, the jig will be moved forwards by more than  
4 mm. If the blade is too low, the jig will be moved forwards by less than  
4 mm.

Adjusting the Height of the Blades
Each blade is held in the cutter block by a blade holder which runs the full 
length of the cutter block. The blade holder is secured in place by 5 square 
headed blade holder screws which are spread across the length of the 
holder as shown in Fig 12.16.
Carefully turn the cutter block until the first blade is at top dead centre.
Loosen each blade holder screw with an 8 mm wrench enough to allow the 
blade to move.
Using a 4 mm hex wrench, adjust the jacking screws as shown in Fig 12.17 
until the blade is at the correct height then tighten the blade holder with 
the screw just enough to keep it in place but allow movement at the other 
end.
Repeat this process at the opposite end of the cutter block then fully tighten 
all blade holder screws.
Repeat the above process on the remaining 2 blades.
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Hoblovací válec tohoto stroje je navržen tak, aby pojal 
tři nože. Nikdy se nepokoušejte stroj používat, pokud 
některý z nožů chybí nebo jsou poškozené. 
Náhradní nože musí odpovídat normě BS EN 847-1.

David Matuška
Nastavení hoblovacích nožů

David Matuška
POZOR! Při tomto postupu dochází k těsnému kontaktu 
s hoblovacími noži. Dbejte na to, abyste po celou dobu 
používali ochranné rukavice a předešli tak poranění rukou.

David Matuška
Pro snadnější a rychlejší nastavení nožů nabízí společnost 
Record Power přípravek RPPSJ pro nastavení hoblovacích nožů. 
Podrobné informace naleznete online.

David Matuška
Kontrola výšky hoblovacích nožů

Pravidelně kontrolujte ostrost a polohu nožů. Nastavení by mělo být 
co nejpřesnější s tolerancí 1-1,1 mm, aby se prodloužila ostrost nožů.
Nesprávně seřízené nože mohou narušit rovnováhu hoblovacího válce
a zkrátit životnost ložisek a také vést k nestandardním výsledkům.
Hoblovací nože namontované na těchto strojích jsou vyrobeny 
z HSS oceli a lze je brousit, aby se zachovalo jejich ostří a optimalizoval
se výkon stroje. Při broušení nožů se z jejich ostří odstraní malé 
množství materiálu, a tím se zmenší celková šířka nože. 
Nikdy se nepokoušejte používat čepele, jejichž šířka byla zmenšena 
o více než 25 % jejich původní šířky. Vždy se ujistěte, že lze čepel 
bezpečně držet v hoblovacím válci. Vadné čepele okamžitě vyměňte.

David Matuška
Upozornění: 
Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby 
se ujistěte, že je stroj izolován a odpojen od elektrické sítě.

David Matuška
Umístěte přípravek pro nastavení nože na jeden konec hoblovacího válce, 
jak je znázorněno na obr. 12.14. Prohloubení přípravku by mělo být zcela 
na výstupním stole, přičemž pravý okraj prohloubení by měl být 
v jedné linii s okrajem výstupního stolu. Hoblovací válec by měl být 
umístěn tak, aby žádné nože nevyčnívaly z mezery mezi stoly.
V ochranných rukavicích opatrně otočte hoblovací válec směrem 
k vstupnímu stolu. Pokud je nůž ve správné výšce, posune se 
přípravek směrem k vstupnímu stolu o 4 mm a levá strana vybrání 
bude nyní v jedné linii s okrajem výstupního stolu, jak je znázorněno 
na obr. 12.15.
Pokud je nůž nastaven příliš vysoko, posune se přípravek dopředu 
o více než 4 mm. Je-li nůž nastaven příliš nízko, posune se přípravek 
dopředu o méně než 4 mm.

David Matuška
Nastavení výšky nožů

David Matuška
Každý nůž je v hoblovacím válci je  upevněn pomocí držáku nože, 
který je umístěn po celé délce hoblovacího válce. 
Držák nože je na svém místě zajištěn 5 šrouby se čtyřhrannou hlavou, 
které jsou rozmístěny po celé délce držáku, jak je znázorněno na obr. 12.16.
Opatrně otáčejte hoblovacím válcem, dokud nebude první nůž v horní poloze.
Každý šroub držáku nože povolte klíčem 8 mm natolik, aby se nůž mohl pohybovat.

Pomocí šestihranného klíče o průměru 4 mm nastavte zvedací šrouby podle obr. 12.17, dokud nebude nůž ve správné výšce, 
a poté utáhněte držák nože šroubem jen natolik, aby držel na místě, ale umožnil pohyb na druhém konci.
Tento postup zopakujte na opačném konci hoblovacího válce a poté plně utáhněte všechny šrouby držáku nože.
Výše uvedený postup opakujte u zbývajících 2 nožů.
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Changing the Planer Blades

CAUTION! This procedure involves close contact with the planer 
blades. Ensure that protective gloves are worn at all times to 
prevent injury to hands.

To remove the planer blades, unscrew the square headed screws of the 
blade holder and carefully remove each blade. Replace the blades as shown 
in Fig 12.18, with the highest edge of the blade profile nearest to the 
infeed table. Using either the blade setting jig supplied with the machine 
or the RPPSJ Planer Blade Setting Jig, ensure the blades are parallel to the 
table.

Rotating or replacing the Insert Knives of the Helical Block

CAUTION! This procedure involves close contact with the planer 
insert knives. Ensure that protective gloves are worn at all times 
to prevent injury to hands.

The helical block is fitted with 56 insert knives, each of which has 4 cutting 
edges. Each insert knife can be changed independently, meaning if 1 insert 
knife is chipped or damaged, the individual insert can be rotated without 
the need to alter the remaining insert knives, Fig 12.19.
To remove or rotate the insert knives, raise the outfeed table and release 
the insert screw using the T25 screwdriver, then remove and clean the insert 
knife and its location, Fig 12.20.
Note: The insert knives can be cleaned by wiping the faces with a clean 
cloth and the insert locations with a small brush to maintain optimum 
performance of the cutter block.
Once the insert has been cleaned and replaced, no further setting is 
required. Do not overtighten the screw. A torque setting of 6 nm or 53 lbs/
in would be ideal for this process. Overtightening of the screws can damage 
both the screw and insert.

Adjusting the Cutter Block
The cutter block is factory set and is fixed to the main body of the machine 
and does not require adjustment, Fig 12.21.
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Výměna hoblovacích nožů

David Matuška
POZOR! Při tomto postupu dochází k těsnému kontaktu 
s hoblovacími noži. Dbejte na to, abyste po celou dobu používali 
ochranné rukavice a předešli tak poranění rukou.

David Matuška
Chcete-li vyjmout hoblovací nože, vyšroubujte šrouby se čtyřhrannou 
hlavou držáku nožů a opatrně vyjměte každý nůž. Vyměňte nože podle 
obr. 12.18 tak, aby nejvyšší hrana profilu nože byla nejblíže k 
vstupnímu stolu. Použijte buď přípravek pro nastavení  dodaný se strojem
nebo přípravku pro nastavení nožů RPPSJ a zajistěte, aby byly nože 
rovnoběžné se stolem.

David Matuška
Otáčení nebo výměna nožů  spirálového hoblovacího válce

David Matuška
POZOR! Při tomto postupu dochází k těsnému kontaktu 
s hoblovacími noži. Dbejte na to, abyste po celou dobu používali 
ochranné rukavice a předešli tak poranění rukou.

David Matuška
Spirálový válec je vybaven 56 žiletkami, z nichž každá má 4 řezné hrany. 
Každu žiletku lze vyměnit nezávisle, což znamená, že pokud se 
1 žiletka odštípne nebo poškodí, lze jednotlivou destičku vyměnit, 
aniž by bylo nutné měnit zbývající žiletky, obr. 12.19.
Chcete-li vyjmout nebo otočit žiletky, zvedněte výsuvný stůl 
a uvolněte  šroub pomocí šroubováku, poté vyjměte a očistěte žilektu
a jeho umístění, obr. 12.20.
Poznámka: Žiletky lze čistit otřením čel čistým hadříkem a malým 
kartáčkem, aby se zachoval optimální výkon žiletek.
Po vyčištění a výměně destičky není třeba provádět žádné další nastavení. 
Šroub příliš neutahujte. Pro tento proces by bylo ideální nastavení
 krouticího momentu 6 nm nebo 53 lbs/ in. 
Přílišné utažení šroubů může poškodit šroub i destičku.

David Matuška
Nastavení hoblovacího válce
Hoblovací váled je nastaven z výroby, je připevněn k hlavnímu 
tělesu stroje a nevyžaduje seřízení, Obr. 12.21.
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12. Adjustments & Maintenance
Checking Drive belt Tension 
Over time the drive belt may loosen slightly. In this case, the belt must 
either be tightened or replaced. Check the belt regularly for cracks or lateral 
tears and replace if necessary.
To access the interior of the machine, remove the 2 hex head screws from 
the side plate using a 4 mm hex wrench as shown in Fig 12.22. To access 
these, the fence mount must be removed as seen in Fig 12.22.
The side panel can now be removed by lifting upwards, Fig 12.23.

Check the tension of the drive belt as shown in Fig 12.24. There should be 
no more than 10 mm of movement when reasonable pressure is applied by 
hand.
If the belt needs to be tightened, loosen the motor mounting bolts on the 
side of the machine, beneath the infeed table, Fig 12.25.
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Kontrola napnutí hnacího řemene

David Matuška
Časem se může hnací řemen mírně uvolnit. V takovém případě je 
třeba řemen buď napnout, nebo vyměnit. Pravidelně kontrolujte, zda 
řemen není prasklý nebo bočně natržený, a v případě potřeby jej vyměňte.

Chcete-li získat přístup do vnitřku stroje, odstraňte 2 šrouby se 
šestihrannou hlavou z boční desky pomocí šestihranného klíče 
o průměru 4 mm, jak je znázorněno na Obr. 12.22. 
Pro přístup k nim je nutné sejmout držák pravítka, jak je vidět 
na Obr. 12.22.

Boční panel lze nyní odstranit zvednutím směrem nahoru, Obr. 12.23.
Zkontrolujte napnutí hnacího řemene podle obr. 12.24. Při přiměřeném 
tlaku rukou by neměl být pohyb větší než 10 mm.
Pokud je třeba řemen napnout, povolte montážní šrouby motoru na 
boku stroje pod podávacím stolem, obr. 12.25.
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To access the motor remove the access panel from the side of the machine 
by loosening the screws with a 4 mm hex wrench and lifting the panel 
away, Fig 12.26.
Use the weight of the motor to tension the drive belt. When the correct 
tension is achieved, tighten the motor mounting bolts.

When re-positioning the motor to apply tension, ensure it is 
kept level in the horizontal plane. Also ensure the upper drive 
belt pulley and the motor pulley are aligned.

The thicknesser drive belt as shown in Fig 12.27 is self-tensioning and 
requires no adjustment. It should, however, be inspected regularly for signs 
of wear and replaced if necessary.

Adjustment of the Fence Tilt Cam Lock Mechanism
If the fence locking handle is either too loose and does not lock the fence 
securely or too tight, not allowing the fence to be moved, then adjustment 
is required.
To adjust the handle, loosen the 2 locking cap nuts as shown in Fig 12.28 
with a 13 mm wrench. If the handle is too loose, tighten each of the cam 
adjustment nuts until the fence moves freely when unlocked and is also 
sufficiently secure when the handle is locked.
If the handle is too tight, loosen each of the cam adjustment nuts until the 
fence can move freely when unlocked and is also sufficiently secure when 
the handle is locked.
Always adjust each adjustment nut equally to ensure optimum performance 
of the fence locking mechanism.
Once set correctly, re-tighten the locking cap nuts using a second 13 mm 
wrench to prevent the adjustment nuts from moving during tightening,  
Fig 12.29.

12. Adjustments & Maintenance
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Pro přístup k motoru odstraňte přístupový panel z boku stroje tak, 
že povolíte šrouby pomocí šestihranného klíče 4 mm a panel odklopíte, 
Obr. 12.26.
K napnutí hnacího řemene použijte váhu motoru. 
Po dosažení správného napnutí utáhněte montážní šrouby motoru.

David Matuška
Při změně polohy motoru za účelem jeho napnutí dbejte na to, 
aby byl ve vodorovné rovině. Dbejte také na to, aby horní řemenice 
hnacího řemene a řemenice motoru byly v jedné rovině.

David Matuška
Tloušťkový řemen, jak je znázorněno na obr. 12.27, je samonapínací 
a nevyžaduje žádné seřízení. Měl by se však pravidelně kontrolovat, 
zda nevykazuje známky opotřebení, a v případě potřeby vyměnit.

David Matuška
Nastavení mechanismu aretace náklonu pravítka

David Matuška
Pokud je zajišťovací rukojeť pravítka příliš volná a pravítko není 
bezpečně zajištěno, nebo je příliš utažené a neumožňuje pohyb 
je nutné ji seřídit.
Chcete-li rukojeť seřídit, povolte 2 pojistné matice, jak je znázorněno 
na Obr. 12.28, pomocí klíče o průměru 13 mm. Pokud je rukojeť příliš 
volná, dotáhněte každou z vačkových seřizovacích matic tak, aby se 
pravítko volně pohybovalo, a aby bylo dostatečně bezpečné i při 
zajištěné rukojeti.
Pokud je rukojeť příliš utažená, povolte každou z vačkových seřizovacích 
matic, dokud se pravítko volně nepohybuje a není dostatečně zajištěno
i při zablokované rukojeti.
Každou seřizovací matici nastavujte vždy stejně, aby byla zajištěna 
optimální funkce zajišťovacího mechanismu pravítka.
Po správném nastavení znovu utáhněte pojistné matice pomocí 
druhého 13mm klíče, abyste zabránili pohybu seřizovacích matic 
během utahování, Obr. 12.29.
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12. Adjustments & Maintenance
Cleaning

Caution: Before carrying out any adjustments or maintenance 
ensure that the machine is isolated and disconnected from the 
electricity supply. 

To avoid a build-up of wood dust, regularly clean the thicknesser drive gear 
using a brush, Fig 12.30.
Ensure that all moving parts and the chain are sufficiently lubricated with 
standard machine grease.
Clean the thicknessing bed rise and fall lead screw periodically and lubricate 
with standard machine grease, Fig 12.31. The screw is situated behind the 
thicknesser table support column. For maximum access to the lead screw, 
raise the thicknesser table as high as possible.
Clean the thicknessing bed support column, Fig 12.32, on a regular basis 
to prevent the build-up of wood chips and dust and lubricate with silicone 
spray. Do not use ordinary oil as this will attract dust.
Keep the infeed and outfeed tables and thicknessing bed free of resin. Clean 
regularly with white spirit, then coat lightly with silicone spray to enhance 
passage of workpiece, Fig 12.33.
Kickback Guards 
Remove traces of resin as required. When lifted, the guards must drop back 
into position by their own weight. Test their function before each use.  
See Fig 12.34.
Feed Roller and Rubber Outfeed Roller 
Remove traces of resin regularly, when marks appear in the timber or in the 
event of poor feed. See Fig 12.34.
This machine will perform in conformity with the description contained 
in this manual when installed, operated, maintained and repaired in 
accordance with the instructions provided.
This machine must be checked periodically. Defective equipment (including 
power cable) should not be used. Parts that are broken, missing, worn, 
distorted or contaminated should be replaced immediately. Should such 
repair or replacement become necessary, it is recommended that such 
repairs be carried out by qualified persons.
Neither the machine nor any of its parts should be altered or changed 
from standard specifications. The user of this machine shall have the sole 
responsibility for any malfunction which results from improper use or 
unauthorised modification from standard specification, faulty maintenance, 
damage or improper repair. 
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Čištění

David Matuška
Upozornění: 
Před prováděním jakýchkoli úprav nebo údržby se ujistěte, 
že je stroj izolován a odpojen od elektrické sítě.

David Matuška
Abyste zabránili usazování dřevěného prachu, pravidelně čistěte hnací 
kolo tloušťkovačky kartáčem, obr. 12.30.
Dbejte na to, aby byly všechny pohyblivé části a řetěz dostatečně 
namazány standardním strojním mazivem.
Pravidelně čistěte vodicí šroub zdvihu  tloušťkovacího stolu
a mažte jej standardním strojním mazivem, obr. 12.31. Šroub je umístěn 
za opěrným sloupkem tloušťkovacího stolu. Pro maximální přístup 
k vodicímu šroubu zvedněte tloušťkovací stůl co nejvýše.
Pravidelně čistěte opěrný sloupek tloušťkovacího lože, obr. 12.32, 
abyste zabránili usazování dřevěných třísek a prachu, a promažte jej 
silikonovým sprejem. Nepoužívejte běžný olej, protože ten přitahuje prach.
Vstupní, výstupní stoly a tloušťkovací stůl udržujte bez pryskyřice. 
Pravidelně je čistěte lakovým benzínem a poté je lehce natřete silikonovým sprejem, aby se zlepšil průchod obrobku, obr. 12.33.

David Matuška
Ochranné kryty proti zpětnému rázu
Podle potřeby odstraňte stopy pryskyřice. Po zvednutí musí kryty 
vlastní vahou klesnout zpět do své polohy. Před každým použitím 
vyzkoušejte jejich funkci.  Viz obr. 12.34.

David Matuška
Podávací váleček a gumový výstupní váleček

David Matuška
Pravidelně odstraňujte stopy pryskyřice, když se na dřevě objeví stopy 
nebo v případě špatného podávání. Viz obr. 12.34.
Tento stroj bude fungovat v souladu s popisem obsaženým v tomto 
návodu, pokud bude instalován, provozován, udržován a opravován 
v souladu s dodanými pokyny.
Tento stroj musí být pravidelně kontrolován. Vadné vybavení 
(včetně napájecího kabelu) by se nemělo používat. 
Poškozené, chybějící, opotřebované, deformované nebo znečištěné 
díly by měly být okamžitě vyměněny. Pokud je taková oprava nebo 
výměna nezbytná, doporučuje se, aby tyto opravy prováděly 
kvalifikované osoby.
Stroj ani žádná z jeho součástí by neměly být upravovány nebo 
měněny oproti standardním specifikacím. Uživatel tohoto stroje nese 
výhradní odpovědnost za jakoukoli poruchu, která vznikne v důsledku
nesprávného používání nebo neoprávněné úpravy oproti standardní 
specifikaci, chybné údržby, poškození nebo nesprávné opravy.
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Cutter Block & Blades

CAUTION! This procedure involves close contact with the planer 
blades. Ensure that protective gloves are worn at all times to 
prevent injury to hands.

Clean the blades, blade holders and cutter block to remove any traces of 
resin, waste and debris as often as necessary.
Each blade is held in the cutter block by a blade holder which runs the full 
length of the cutter block. The blade holder is secured in place by 5 square 
headed blade holder screws which are spread across the length of the 
holder as shown in Fig 12.35.
Carefully turn the cutter block until the first blade is at top dead centre.
Loosen each blade holder screw with an 8 mm wrench enough to allow the 
blade to move.
Ensuring protective gloves are worn, carefully lift the blade from the cutter 
block holding at each end as shown in Fig 12.36.
Carefully clean the blade, blade holder and also the recess that  
houses them.
Refit the blade to the correct height as described in the Adjusting the 
Height of the Blades section of the manual.
Repeat the above process on the remaining 2 blades.
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Fig 12.36
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David Matuška
Úpravy a údržba

David Matuška
Hoblovací válec a nože

David Matuška
POZOR! Při tomto postupu dochází k těsnému kontaktu 
s hoblovacími noži. Dbejte na to, abyste po celou dobu používali 
ochranné rukavice a předešli tak poranění rukou.

David Matuška
Nože, držáky nožů a hoblovací válec čistěte podle potřeby, abyste 
odstranili veškeré stopy pryskyřice, odpadu a nečistot.
Každý nůž je v hoblovacím válci upevněn pomocí držáku nožů, 
který probíhá po celé délce. Držák nože je na svém místě zajištěn 
5 šrouby se čtyřhrannou hlavou, které jsou rozmístěny po celé délce 
, jak je znázorněno na obr. 12.35.
Opatrně otáčejte hoblovacím válcem, dokud nebude první nůž 
v horní  poloze.
Každý šroub držáku nože povolte klíčem 8 mm natolik, aby se nůž mohl 
pohybovat.
V ochranných rukavicích opatrně vyjměte nůž z hoblovacího válce
a přidržte jej na obou koncích, jak je znázorněno na obr. 12.36.
Pečlivě očistěte nůž, držák nože a také prohlubeň, ve které jsou umístěny.
Znovu nasaďte nůž do správné výšky, jak je popsáno v části 
Nastavení výšky nožů v příručce.
Výše uvedený postup zopakujte u zbývajících 2 nožů.
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13. Dust Extraction 

The Importance of Dust Extraction 
Suitable dust extraction is essential to avoid the possibility of serious health 
problems related to wood dust. It is also necessary in order to ensure the 
waste producing machine performs safely and effectively. Some woods are 
extremely toxic and in addition to suitable dust extraction machines it is 
recommended that PPE such as respirators are also used.
 
Record Power Dust Extraction Machines 
Below is a summary of the Record Power range. Please visit your local 
stockist or go online for full details.
 
CGV286 CamVac Series Compact Extractor 
36 litre capacity, 1 kW single or twin motor, 0.5 micron filtration. Includes 
hose.
 
CGV286-3-WALL CamVac Series Wall Mounted Extractor 
150 litre capacity, twin motor, 0.5 micron filtration. Includes hose. 
 
 

 
 

Bandsaws Table Saws Lathes
Planer
Thicknessers

Sanding
Machines

Dust
Extraction
Systems

Airborne
Dust
Collection

CGV336 CamVac Series Medium Extractor 
55 litre capacity, 1 kW single or twin motor, 0.5 micron filtration. Includes 
hose. 
 
CGV386 CamVac Series Large Extractor 
90 litre capacity, 1 kW twin or triple motor, 0.5 micron filtration. Includes 
hose. 
 
CGV486 CamVac Series Heavy Duty Extractor 
200 litre capacity, 1 kW triple motor, 0.5 micron filtration. Includes hose. 
 
DX1000 Fine Filter 45 Litre Extractor 
45 litre capacity, 1 kW motor, 0.5 micron filtration. Includes hose. Includes 
hose.
 
AC400 2 Stage Air filter with Remote, 3 speeds and Time Delay 
Collects airborne dust, 1 micron filtration.

DX1000

CGV286

CGV286-3-WALL

CGV336

CGV386

CGV486

AC400
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David Matuška
Odsávání

David Matuška

David Matuška
Důležitost odsávání prachu

Vhodné odsávání prachu je nezbytné, aby se předešlo možnosti vážných zdravotních problémů spojených s dřevěným prachem. Je také nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu stroje na výrobu odpadu. Některé druhy dřeva jsou extrémně toxické, a proto se kromě vhodných strojů na odsávání prachu doporučuje používat také osobní ochranné pomůcky, jako jsou respirátory.

David Matuška
Ohledně vhodného odsavače pro Vás stroj nás kontaktujte.
info@recordpower.cz 

David Matuška

David Matuška

David Matuška

David Matuška
Vhodné odsavače
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14. Electrical Connection & Wiring Diagram
Machines supplied for use in the UK are fitted with a 3 pin plug conforming 
to BS1363, fitted with a fuse conforming to BS1362 and appropriate to the 
current rating of the machine. 
Machines supplied for use in other countries within the European Union are 
fitted with a 2 pin Schuko plug conforming to CEE 7/7.
Machines supplied for use in Australia & New Zealand are fitted with a 3 pin 
plug conforming to AS/NZS3112.
In all cases, if the original plug or connector has to be replaced for any 
reason, the wires within the mains power cable are colour coded as follows:

230 V (Single Phase)
Brown: Live (L)
Blue:  Neutral (N)
Green and Yellow:  Earth (E)

The wire coloured brown must always be connected to the terminal marked 
‘L’ or coloured red.
The wire coloured blue must always be connected to the terminal marked ‘N’ 
or coloured black.
The wire coloured green and yellow must always be connected to the 
terminal marked ‘E’ or with the earth symbol:

or coloured green / green and yellow.  
It is important that the machine is effectively earthed. Some machines will be 
clearly marked with the double insulated logo:

 In this case there will not be an earth wire within the circuit.
In the case of the BS1363 plug for use in the UK, always ensure that it is 
fitted with a fuse conforming to BS1362 appropriate to the rating of the 

machine. If replacing the original fuse, always fit a fuse of equivalent rating 
to the original. Never fit a fuse of a higher rating than the original. Never 
modify the fuse or fuse holder to accept fuses of a different type or size.
Where the current rating of the machine exceeds 13 A at 230 V, or if the 
machine is designated for use on a 400 V 3 phase supply a connector 
conforming to BS4343 (CEE17 / IEC60309) will be used.
230 V machines will be fitted with a blue 3 pin connector. The wiring for this 
type of this connector will be the same as shown above. 
400 V, 3 phase machines will be fitted with a red 4 or 5 pin connector. The 
wiring for this type of connector is as shown below:

400 V (3 phase)
Brown:  Live (L1)
Black: Live (L2)
Grey: Live (L 3)
Blue: Neutral (N)
Green and Yellow: Earth (E)

The wire coloured brown must always be connected to the terminal  
marked ‘L1’.
The wire coloured black must always be fitted to the terminal  
marked ‘L2’.
The wire coloured grey must always be connected to the terminal  
marked ‘L3’.
The wire coloured blue must always be connected to the terminal  
marked ‘N’ or coloured black.
The wire coloured green and yellow must always be connected to the 
terminal marked ‘E’ or with the earth symbol  
If in doubt about the connection of the electrical supply, always consult a 
qualified electrician.

PT310/UK1 PT310/UK3
PT310-HB/UK1 PT310-HB/UK3
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David Matuška
Elektrické připojení a schéma zapojení

David Matuška
Stroje dodávané pro použití ve Velké Británii jsou vybaveny 
3kolíkovou zástrčkou odpovídající normě BS1363, vybavenou pojistkou 
odpovídající normě BS1362 a odpovídající jmenovitému proudu stroje.
Stroje dodávané pro použití v jiných zemích Evropské unie jsou 
vybaveny 2kolíkovou zástrčkou Schuko odpovídající normě CEE 7/7.

Ve všech případech, kdy je z jakéhokoli důvodu nutné vyměnit původní 
zástrčku nebo konektor, jsou vodiče v napájecím kabelu barevně 
označeny následovně:


David Matuška
230 V (jednofázový) Hnědá:
Modrá:
Zelená a žlutá:
Žlutá a žlutá: Pod napětím (L) Neutrální (N) Uzemnění (E)



David Matuška
Hnědý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "L" nebo 
červené barvě.
Modrý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "N" nebo 
černé barvě.
Vodiče zelené a žluté barvy musí být vždy připojeny ke svorce 
označené "E" nebo symbolem uzemnění:

David Matuška
nebo zbarvené zeleně / zeleně a žlutě.
Je důležité, aby byl stroj účinně uzemněn. 
Některé stroje budou zřetelně označeny logem dvojité izolace:

David Matuška
V tomto případě není v obvodu zemnicí vodič.
V případě zástrčky BS1363 pro použití ve Velké Británii 
se vždy ujistěte, že je vybavena pojistkou odpovídající normě BS1362, 
která odpovídá jmenovité hodnotě spotřebiče.

David Matuška
Pokud vyměňujete původní pojistku, vždy namontujte pojistku odpovídající původní. Nikdy nevkládejte pojistku s vyšší jmenovitou hodnotou, než je původní. Nikdy neupravujte pojistku nebo držák pojistky pro pojistky jiného typu nebo velikosti.
Pokud jmenovitý proud stroje přesahuje 13 A při 230 V nebo pokud je stroj určen k použití na třífázovém napájení 400 V, použije se konektor odpovídající normě BS4343 (CEE17 / IEC60309).
Stroje na 230 V budou vybaveny modrým tříkolíkovým konektorem. Zapojení pro tento typ tohoto konektoru bude stejné, jak je uvedeno výše.
Třífázové stroje 400 V budou vybaveny červeným 4 nebo 5kolíkovým konektorem. Zapojení pro tento typ konektoru je uvedeno níže:

David Matuška
400 V (3 fáze) Hnědá:
Hnědá: L1
Černá:  L2
Šedá: L3
Modrá: N
Zeleno/žlutý: E ( zemnící )


David Matuška
Hnědá musí být vždy připojena ke svorce černá musí být vždy připojena 
ke svorce L1

David Matuška
Černá musí být vždy připojena ke svorce černá musí být vždy připojena 
ke svorce L2

David Matuška
Šedá musí být vždy připojena ke svorce černá musí být vždy připojena 
ke svorce L3

David Matuška
Modrá  musí být vždy připojena ke svorce černá musí být vždy připojena 
ke svorce  N 

David Matuška
Zelený a žlutý vodič musí být vždy připojen ke svorce označené "E" 
nebo symbolem uzemnění.

David Matuška
V případě pochybností o zapojení elektrického napájení se vždy 
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
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15. Troubleshooting
Problem Cause Solution

Motor is slow or weak. 1. Low voltage supply. 

2.  Circuit is overloaded with appliances, lights, or 
other electrically powered equipment. 

1.  Request a voltage check from local  
power company.

2.  Do not use other appliances or electrically 
powered equipment on the same circuit when 
using this machine.

Motor overheats. 1. Machine is operating beyond capacity. 

2. Dull planer blades and insert knives.
3. Low voltage supply. 

1.  Take smaller cuts and / or reduce planing  
feed speed.

2.  Sharpen or replace the planer blades or insert 
knives.

3.  Request a voltage check from the local  
power company.

The cut burns the timber. 1. Planer blades or insert knives are dull. 1.  Sharpen or replace the planer blades or insert 
knives.

Thicknessing table hand wheel is difficult to turn. 1.  Dust has collected on the mechanisms inside  
the base.

1.  Clean and lubricate the mechanisms inside  
the base.

Planer thicknesser vibrates excessively. 1. Floor surface is uneven.
2. V-belt is damaged.
3. Planer blades or insert knives are damaged.
4. Loose bolt, screws or nuts.

1. Readjust the machine.
2. Replace the V-belt.
3. Replace the planer blades or insert knives.
4. Tighten all hardware.

The machine does not start. 1. Power cord is not plugged in.
2. Circuit fuse is blown.
3. Circuit breaker is tripped.
4. Motor cord or switch is damaged.
5. Microswitch connections not made.
6. Motor windings are worn out.
7. Power switch is faulty.
8.  Power switch connections are loose  

or damaged.

1. Plug in power cord to volt electrical outlet.
2. Replace circuit fuse.
3. Reset circuit breaker.
4. Have the motor cord or switch replaced.
5. Ensure microswitch connections are made.
6 Replace the motor.
7. Replace the power switch.
8. Check and repair if necessary. 

Fuses blow or circuit breakers trip frequently. 1. Motor is overloaded.
2.  Fuses or circuit breakers are wrong size  

or defective.
3. Power Switch is defective.
4. Dull planer blades.
5.  Fuses or circuit breakers are wrong size  

or defective.
6. Feeding work piece too quickly.
7.  Cold ambient temperature produces current 

surge on operation.

1. Feed work-piece more slowly.
2. Replace fuses or circuit breakers. 

3. Have the power switch replaced.
4. Sharpen or replace the planer blades.
5. Replace fuses or circuit breakers. 

6. Feed work piece more slowly.
7. Increase ambient temperature of work area. 

Machine is noisy when running. 1. Motor is loose or defective.
2. Feed roller drive chain is loose.

1. Have the motor checked/repaired.
2. Adjust tension.
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David Matuška
Problém

David Matuška
Příčina

David Matuška
Řešení

David Matuška
Řešení problémů

David Matuška
Motor je pomalý nebo slabý.

David Matuška
Napájení nízkým napětím.

David Matuška
Obvod je přetížen spotřebiči, světly nebo 
jinými elektricky napájenými zařízeními.

David Matuška
Požádejte místní energetickou společnost 
o kontrolu napětí.

David Matuška
Při používání tohoto přístroje nepoužívejte jiné 
spotřebiče nebo elektricky napájená zařízení 
ve stejném obvodu.

David Matuška
Motor se přehřívá.
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16. Parts Lists & Diagrams

1 Handle JL45030030A 1
2 Hex Screw. M8X20GB70B 2
3 Label JL45030031B 1
4 Left cover JL45032000B 1
5 Frame JL45010000D 1
6 Pan screw M4X10GB818Z 4
7 Switch LA42JQT-02Z-01 1 
8 Pan screw M4X60GB818Z 2
9 Screw M6X12GB70D2B 8
10 Large Washer WSH6GB96B 4
11 Switch KOA8C-10ZF/230V 1
12 Handle JL45030026 1
13 Plug P224E-13A 1
14 Pan screw M4X16GB823Z 4
15 Nut M8GB6172Z 4
16 Ball head bolt JL45030016 4
17 Scale JL45040019 1
18 Square neck bolt M12X65GB801Z 1
19 Hex. Screw M6X25GB70D2B 2
20 Plate JL45090003 1

21 Rod JL45090005 1
22 Nut M6GB41Z 2
23 Locknut M4GB889Z 2
24 Switch plate JL45090004 1
25 Switch QKS7 1
26 Pan screw M4X30GB818Z 2
27 Locknut M6GB889Z 2
28 Plat washer WSH6GB97D1Z 6
29 Hexagonal locknut WSH6GB97D1Z 1
30 Idle pulley JL45052001 1
31 Ring CLP28GB893D1B 1
32 Bearing BRG6001-2ZGB276 1
33 Tube JL45052002 1
34 Adjust cushion JL40020004 1
35 Plate JL45052003 1 
36 Window plate JL45010004 1
37 Handle spring JL45030032 2
38 Circlip CLP20GB894D1B 4
39 Handle JL45030014 1

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

PT310 and PT310-HB
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16. Parts Lists & Diagrams
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26

7

29 30
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61

14
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1310

31

12

33

27

32 34

4 8

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

1 Cap nut M6GB923Z 1
2 Screw M6X12GB70D2B 8
3 Inner guide JL45030023 1
4 Wave washer JL45020016 2
5 Washer JL45020017 2
6 Large washer WSH6GB96B 4
7 Left cutter head bracket JL45020002 1
8 Spring JL41025102 1
9 Shaft sleeve JL45020006 4
10 Location pin JL45023001 1
11 Outfeed roller JL45020007 1
12 Dust board JL45020013 1
13 Shaft JL45020012 1
14 Nut M8GB6172Z 4
15 Washer WSH10GB97D1B 4
16 Dust collector JL45022000 1
17 Hexagon bolt M8X16GB5781Z 4
18 Non-return block JL45020010A 18
19 Right cutter head bracket JL45020001 1
20 Retainer ring CLP52GB893D1B 2
21 Washer JL45051005 2
22 Spring JL45020004 4
23 Screw JL45020003 4

24 Hexagon bolt M10X25GB5783B 4
25 Rod JL45020009 1
26 Bush JL45020011 27
27 Rod JL45020008 1
28 Infeed roller JL45020005 1
29 Large chain wheel JL45050003 2
30 Hexagonal self-locking nut M10GB889Z 2
31 Pin PIN5X18GB879B 1
32 Set screw M6X8GB77B 1
33 Flat washer WSH16GB97D1Z 2
34 Small eccentric wheel JL45090002 1
35 Hexagonal sunk screw M6X20GB70D3B 6
36 Square head screw JL41010007 15
37 Bar JL45021003 3
38 Knife JL45021002 3
39 Cutter shaft JL45021001 1
40 Bearing BRG6205-DDUC3 2
41 Right guard JL45031000 1
42 Large washer WSH10GB96Z 2
43 Set screw M8X6GB77B 2
44 Belt pulley for cutter shaft JL45050001 1
45 Flat key PLN6X16GB1096 1

PT310
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16. Parts Lists & Diagrams

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

1 Cap nut M6GB923Z 1
2 Screw M6X12GB70D2B 8
3 Inner guide JL45030023 1
4 Wave washer JL45020016 2
5 Washer JL45020017 2
6 Large washer WSH6GB96B 4
7 Left cutter head bracket JL45020002 1
8 Spring JL41025102 1
9 Shaft sleeve JL45020006 4
10 Location pin JL45023001 1
11 Outfeed roller JL45020007 1
12 Dust board JL45020013 1
13 Shaft JL45020012 1
14 Nut M8GB6172Z 4
15 Washer WSH10GB97D1B 4
16 Dust collector JL45022000 1
17 Hexagon bolt M8X16GB5781Z 4
18 Non-return block JL45020010A 18
19 Right cutter head bracket JL45020001 1
20 Retainer ring CLP52GB893D1B 2
21 Washer JL45051005 2
22 Spring JL45020004 4

23 Screw JL45020003 4
24 Hexagon bolt M10X25GB5783B 4
25 Rod JL45020009 1
26 Bush JL45020011 27
27 Rod JL45020008 1
28 Infeed roller JL45020005 1
29 Large chain wheel JL45050003 2
30 Hexagonal self-locking nut M10GB889Z 2
31 Pin PIN5X18GB879B 1
32 Set screw M6X8GB77B 1
33 Flat washer WSH16GB97D1Z 2
34 Small eccentric wheel JL45090002 1
35 Sunk screw M5X12GB2673D1B 56
36 Knife JL45021006 56
37 Cutter shaft JL45021001C-1 1
38 Bearing BRG6205-DDUC3 2
39 Right guard JL45031000 1
40 Large washer WSH10GB96Z 2
41 Set screw M8X6GB77B 2
42 Cutter shaft belt pulley JL45050001 1
43 Flat key PLN6X16GB1096 1

PT310-HB
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16. Parts Lists & Diagrams

26

16

7
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18 21 28
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3

32

4

14

89 3410

11

13

12

20

33

17

1 Hexagon socket cap screw M6X45GB70Z 1
2 Nut M6GB41Z 1
3 Thread Tube JL45040006 1
4 Thread rod JL45040007 1
5 Bracket JL45040004B 1
6 Circlip CLP20GB894D1B 2
7 Lifting shaft JL45040009A 1
8 Hexagon socket cap screw M8X12GB70Z 3
9 Flat washer WSH8GB97D1Z 9
10 Flange plate JL45040028 1
11 Set screw M6X8GB77B 3
12 Position indicator JL09124D0E20 1
13 Hexagon socket cap screw M6X16GB70Z 1
14 Bearing BRG6202-2Z-P5GB276 1
15 Nut M6GB6170Z 4
16 Circlip ring CLP35GB893D1B 1
17 Locking lever JL45040008 1
18 Hand wheel SGSL-D160-d12A1 1
19 Adjustable handle KTSB-1-B-M8X63X20 1
20 Thin nut M8GB6172Z 1

21 Flat washer WSH6GB97D1Z 4
22 Rings JL45040014 2
23 Screw M6X25GB70D2B 4
24 Rod JL45040012 1
25 Thicknesser table JL45040001A 1
26 Indicator JL45040020 1
27 Spring washer WSH10GB93Z 2
28 Hexagonal head screw M10X35GB5783B 2
29 Tube JL45040002A 1
30 Set screw M8X20GB77B 5
31 Locking plate JL45040005 1
32 Locating sleeve JL45040003A 1
33 Spring washer WSH8GB93Z 2
34 Hexagon bolt M8X40GB5783Z 8
35 Shaft sleeve P23X20X15GB12613 1
36 Gear JL45040010 2
37 Screw M6X12GB70D2B 3
38 Large washer WSH6GB96Z 3
39 Large washer WSH8GB96Z 2

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

PT310 and PT310-HB
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16. Parts Lists & Diagrams

26 28

19

3130 3332

22 2321
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201716

109876
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1
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25 27

1 Handle sleeve JL45030028 1
2 Shoulder bolt JL45030017 1
3 Rod JL45030013 1
4 Small lever JL45030011 1
5 Hexagon socket cap screw M6X20GB70Z 2
6 Tighten rod JL45030008 1
7 Nut M12GB6172Z 1
8 Back rack JL45030007 1
9 Hex. screw M8X10GB77B 4
10 Washer JL45030029 4
11 Planer table JL45030001B 1
12 Cutter head guard FDPT1202070000 1
13 Hand shank JL45030012 1
14 Locknut M12GB889B 2
15 Flat washer WSH12GB97D1Z 2
16 Eccentric shaft JL45030015 2
17 Screw M8X60GB70B 2

18 Thin nut M8GB6172Z 2
19 Hexagon bolt M8X16GB5781Z 1
20 Torsional spring JL45030009 1
21 Support JL45030005 1
22 Set screw M6X8GB77B 1
23 Large deflection wheel JL45090001 1
24 Back rack JL45030004 1
25 Guide plate JL45060028 1
26 Screw M8X10GB70B 2
27 Hex. screw M8X40GB77B 1
28 Hexagon self-locking nut M8GB889B 2
29 Back support bar JL45030027 1
30 Washer JL45030020 2
31 Bolt M8X30GB5783Z 3
32 Flat washer WSH8GB97D1Z 3
33 Hex. screw M8X12GB80B 4

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

PT310 and PT310-HB
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16. Parts Lists & Diagrams

2521

13

22

15

29

16

27 28 3130 32

1918 2017

7 854321

11

6

12109

23 2624

14

1 Shoulder bolt JL45030017 2
2 Rod JL45030013 1
3 Hand shank JL45030012 1
4 Tighten rod JL45030008 1
5 Handle tube JL45030028 1
6 Plate washer WSH12GB97D1Z 2
7 Hex. screw M8X10GB77B 4
8 Washer JL45030029 4
9 Hex. screw M6X20GB70Z 3
10 Rod JL45030011 1
11 Lock nut M12GB889B 2
12 Rising rack JL45030006 1
13 Planer table JL45030001B 1
14 Screw M8X16GB5781Z 1
15 Nut M8GB6170Z 1
16 Block JL45030018 1

17 Spring JL45030009 1
18 Support base JL45030005 1
19 Nut M8GB6172Z 4
20 Hex. screw M8X12GB70Z 1
21 Eccentric shaft JL45030015 2
22 Screw M8X60GB70B 2
23 Front Rack JL45030003 1
24 Screw M8X10GB70B 2
25 Hex. screw M8X40GB77B 1
26 Guide plate JL45060028 1
27 Support bar JL45030010 1
28 Washer JL45030020 2
29 Lock nut M8GB889Z 2
30 Blot M8X30GB5783Z 3
31 Plate washer WSH8GB97D1Z 3
32 Hex. screw M8X12GB80B 4

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

PT310 and PT310-HB
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16. Parts Lists & Diagrams
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1 Hexagon socket cap screw M8X25GB70B 4
2 Washer WSH8GB97D1Z 4
3 Motor YSKA905222A 1
4 Large washer WSH8GB5287Z 4
5 Cap nut M8GB923Z 4
6 Spring washer WSH8GB93Z 4
7 Socket head cap screw M8X12GB77Z 2
8 Motor pulley JL45050002 1
9 Self-locking nut M10GB889Z 1
10 Belt wheel JL45051101 1
11 Bearing BRG6000-2ZGB276 2
12 Circlip ring CLP10GB894D1B 2
13 V-belt JL45050007 1
14 Chain wheel spindle JL45051004 1

15 Washer WSH10GB97D1Z 1
16 Panel assembly JL45051300 1
17 Handle sleeve JL45050013 1
18 Large gear wheel JL45051001 1
19 Belt wheel spindle JL45051301 1
20 Minor sprocket bush JL45051003 1
21 Washer JL45051005 1
22 Circlip ring CLP15GB894D1B 1
23 Set screw M5X10GB77B 2
24 Small gear wheel JL45051102 1
25 Bush JL45051103 1
26 Chain JL45050008 1
27 V-belt JL45050009 1

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

PT310 and PT310-HB
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16. Parts Lists & Diagrams

1 Nut M6GB889Z 2
2 Support base JL45060002 2
3 Hex. Screw M6X16GB70D3Z 2
4 Hex. Screw M8X16GB70Z 2
5 Washer WSH12GB97D1Z 2
6 Disc spring washer JL46062006 2
7 Washer WSH8GB97D1Z 2
8 Nut M8GB6170Z 2
9 Lock nut M8X60GB80B 2
10 Cap nut M6GB923Z 4
11 Hex. Screw M6X12GB70D3Z 2
12 Right support arm JL45060020 1
13 Nut M8GB6172Z 2
14 Lock tube JL45060024 2
15 Lock rod JL45060023 1
16 Lock handle JL45060027 1

17 Hex. Screw M6X16GB70Z 2
18 Angle label JL45060007B 1
19 Hex. Screw M8X20GB70Z 2
20 Left support arm JL45060021 1
21 Support plate JL45063000A 1
22 Large washer WSH6GB96Z 6
23 Indicator JL45060026 1
24 Washer WSH4GB97D1Z 2
25 Hex. Screw M4X5GB70Z 2
26 Spring washer WSH4GB93Z 2
27 Cap nut M8GB923Z 2
28 Thick washer FDPT1202060016 2
29 Square nut M8GB39Z 2
30 Long pin JL45060011 2
31 Rip fence JL45060001 1

No.  Description Part Number Quantity No.  Description Part Number Quantity

PT310 and PT310-HB
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EC Declaration of Conformity
Cert  No:   EC / PT310 PT310-HB / 3 

RECORD POWER LIMITED, 
Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, 
Chesterfield, Derbyshire S43 4XA
declares that the machinery described:-

1. Type: Planer Thicknesser

2. Model No: PT310 and PT310-HB

3. Serial No: 2020020001

Conforms with the following directives:-

MACHINERY DIRECTIVE:  2006/42/EC

 ADDITIONAL USED EC DIRECTIVES: EMC Directive 2014/30/EU

USED HARMONIZED STANDARDS:   EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 19085-1:2017
EN ISO 19085-7:2019
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

and conforms to the machinery example for which the
EC Type-Examination Certificate No. BM 50459684 0001, BM 50459685 0001 and AE 50395310 0001
has been issued by TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431, Nürnberg, Germany 

and complies with the relevant essential health and safety requirements.

Signed...............................................................Dated:  06/05/2021 – Chesterfield / U.K.
Andrew Greensted
Managing Director

Technical file held by Andrew Greensted, Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA, United 
Kingdom

Record Power B.V., Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL BREDA, Netherlands, Tel: +31 76 52 44 766EC REP

0197
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Woodworking Machinery and Accessories

Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA
Tel: +44 (0) 1246 571 020   Fax: +44 (0) 1246 571 030   www.recordpower.co.uk

To register a product and find your local stockist visit 

recordpower.info
Made in China
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