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OSTRZE TYP MATERIAŁU ZĘBY

Brzeszczoty

Budowa wyrzynarki

włącznik

brzeszczot

płoza
uchwyt

mocujący
brzeszczotu

regulator 
wychylenia 
brzeszczotu

regulator prędkości 
skokowej brzeszczotu

kabel zasilania

adapter  
do odsysania pyłu, 
do którego można 

podłączyć  rurę 
odkurzaczaotwór, w który 

wkręca się ramię 
cyrkla

blokada włącznika, umożliwiająca pracę 
ciągłą bez konieczności trzymania palca 

na włączniku

1. Wy rzy nar ką moż na ciąć róż ne ma te
ria ły. Do każ de go z nich prze zna czo ne 
są od po wied nie brzesz czo ty. Moż na 
je ku pić od dziel nie lub w spe cjal nych 
ze sta wach. 

 W ze sta wie znaj du je się po kil ka 
brzesz czo tów do me ta lu, drew na 
i two rzy wa ma ją cych róż ny roz miar.
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Do cze go słu ży wy rzy nar ka
Na rzę dziem tym moż na ciąć przede wszyst kim drew no, ale rów
nież mięk ki me tal i two rzy wa. Za po mo cą wy rzy nar ki moż na uzy
skać pro stą li nię prze cię cia lub li nię prze cię cia o nie re gu lar nym 
kształ cie (łu ki, zyg za ki). Na rzę dzie to słu ży tak że do wy ci na nia 
okrą głych, pro sto kąt nych i nie re gu lar nych otwo rów. Jest  więc 
nie zbęd ne w warsz ta cie każ de go maj ster ko wi cza.

stal chromowanadowa,
stal szybkotnąca HSS

stal węglikowa 
stal szybkotnąca HSS

punkty z węglików 
spiekanych
spiek węglikowy

ostrze szlifowane, faliste

ostrze szlifowane gładkie

drewno pełne lub kruche, płyty 
paździerzowe, deski, dykta, sklejka, 
PCV
stal zwykła, stal nierdzewna, 
metale niezelażne, stal miękka, 
aluminium, miedź, cynk, PCV
Tworzywa sztuczne zbrojone, 
azbest, suprema, płyty izolacyjne

ceramika, glazura

płyty styropianowe

korek, karton, skóra

KIERUNEK CIĘCIA
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zęby standardowe

cięcie od strony dekoracyjnej

cięcie od strony nie pokrytej okleiną

zęby odwrócone

profil cienki
– zęby delikatne

profil średni
– zęby średnie

profil szeroki
– zęby grube



Każ dy brzesz czot ma za czep słu żą cy do osa dze nia go w uchwy
cie mo cu ją cym.
Brzesz czo ty do mięk kie go drew na i sklej ki ma ją ostrza drob ne 
i gę sto roz miesz czo ne.  Do twar de go drew na i płyt pil śnio wych sto
su je się brzesz czo ty o du żych ostrzach. Spe cjal ny kształt ostrzy 
ma ją brzesz czo ty do me ta lu i two rzy wa. Do łu ków i skom pli ko wa
nych kształ tów po win no się uży wać tak zwa nych brzesz czo tów śli
ma ko wych.

2. Aby umie ścić brzesz czot  
w wy rzy nar ce trze ba 
od krę cić nie co po krę tło 
uchwy tu mo cu ją ce go, 
umie ścić w nim koń ców
kę brzesz czo tu ma ją cą 
za czep i do krę cić po krę
tło.

 Przed roz po czę ciem pra
cy war to zro bić prób ne 
na cię cie ma te ria łu.
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W cza sie cię cia pło za wy rzy nar ki po win na być rów no mier nie do ci
śnię ta do kro jo ne go ma te ria łu.  Nie moż na do pu ścić, by w trak cie 
pra cy wpa dła w tur bu len cje. Mo że się to sko czyć zła ma niem 
brzesz czo tu. Twar de ma te ria ły trze ba ciąć na naj niż szym bie gu, 
czy li z nie du żą pręd ko ścią po su wu brzesz czo tu. Im ma te riał jest 
bardziej miękki tym wyż szy bieg trze ba usta wić. 
Wy rzy nar kę pro wa dzić na le ży po wo li i ca ły czas w jed na ko wym 
tem pie. 

Cięcie drewna

1. Za po mo cą wy rzy
nar ki moż na wy ci nać 
w drew nie nie re gu
lar ne kształ ty.
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3. W innych typach wyrzynarek brzeszczot umieszcza się po 
odchyleniu dźwigni blokady brzeszczotu. W starszych typach 
wyrzynarek brzeszczot mocuje się dokręcając niewielką śrubę.

Ogólne zasady cięcia



3. Na dru gim je go koń cu 
znaj du je się szpi ku lec, 
któ ry moż na prze su wać 
wzdłuż prę ta.  Prze su
wa jąc go zwięk sza się 
lub zmniej sza pro mień 
pla no wa ne go do wy cię
cia otwo ru.

4. Cyr kiel mocuje się 
w  spe cjal nie do te go 
prze zna czo nym miej scu 
w pło zie wy rzy nar ki. 
Chcąc wy ciąć ide al nie 
okrą gły otwór zagłębia 
się jego drugi koniec 
w materiale, wy rzy nar ką 
za ta cza się zaś krąg 
wo kół te go punk tu.

Wy rzy nar ką nie moż na wy ko nać skrę tu o 90º. Aby więc wy ciąć  
w drew nie pro sto kąt ny kształt trze ba wy ko nać czte ry na stę pu
ją ce na cię cia:
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2. Do wy rzy nar ki do ku pić moż na spe cjal ny cyr kiel (cza sa mi 
pro du cen ci sprze da ją go ra zem z wy rzy nar ką w kom ple cie). 



Aby roz po cząć cię cie nie z brze gu a od środ ka de ski trze ba 
użyć wier tar ki z wiertłem o dużej średnicy lub otwornicą. 

Te raz moż na umie ścić brzesz czot w jed nym z otwo rów  
i roz po cząć cię cie wzdłuż na ry so wa nych li nii.

W ten spo sób w drew nie zo sta nie wy cię ty otwór o za okrą glo
nych na ro żach. Chcąc uzy skać w na ro żach ką ty pro ste, 
wy star czy póź niej ściąć wyrzynarką zaokrąglenia.

Wyrzynarka może też przecinać drewno pod innym kątem niż 90º. 
Minimalny kąt cięcia w stosunku do powierzchni materiału wynosi 
45º. Kąt cięcia ustawia się regulując przekrzywienie płozy. 

Na de sce ry su je się za rys 
otwo ru ja ki ma zo stać 
wy cię ty.

Wier tar ką „uzbro jo ną” w grube 
wiertło lub ot wo r  ni cę wy ko nu je 
się w na ro żach ob ry su otwo ry.
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1. Chcąc wy ko nać sko śne i jed no cze śnie rów ne cię cie de skę 
trze ba przy mo co wać ima dła mi do sto łu. Jed no cze śnie wzdłuż 
li nii cię cia moż na ima dła mi przy twier dzić rów ną me ta lo wą 
li stwę. W trak cie cię cia pło za bę dzie su nąć opar ta o nią i li nia 
prze cię cia bę dzie ide al nie pro sta. 
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2. Wy rzy nar kę moż na przy mo co wy wać na sztyw no do sto łu. Jej 
pło zę przy twier dza się wów czas do ka wał ka moc nej de ski 
z wy cię tym otwo rem, przez któ ry prze cho dzi brzesz czot. De skę 
tę przy mo co wu je się do sto łu na przy kład za po mo cą ima deł. 
Do po ru sza ją ce go się brzesz czo tu przy kła da się de skę lub pły
tę i wy ci na za pla no wa ny kształt. Mu si ona być do kład nie do ci
śnię ta zwłasz cza w nie du żej od le gło ści od brzesz czo tu. Aby nie 
na ra żać się na zra nie nie moż na de skę bądź pły tę do ci skać 
ka wał kiem drew na.  

 Ko rzy sta jąc z wy rzy nar ki przy mo co wa nej do sto łu  moż na do ko
ny wać cięć wy ma ga ją cych szcze gól nej pre cy zji.

Cięcie metalu i tworzyw sztucznych
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Cię cie tych ma te ria łów od by wa się po dob nie jak w przy pad ku 
drew na.  Przed cię ciem mięk kiej sta li war to na sma ro wać brzesz
czot oli wą tech nicz ną.
Prze ci na nie alu mi nium pój dzie ła twiej, gdy brzesz czot na sma ru je 
się ole jem tech nicz nym zmie sza nym z de na tu ra tem.
Prze ci na nie PCV, plek si i in nych two rzyw bę dzie ła twiej sze, gdy 
brzesz czot zwil ży się wo dą.

Brzeszczot zamocowany w wyrzynarce jest często niczym nie 
osłonięty. W trakcie pracy nietrudno jest więc o wypadek. 
Posługując się wyrzynarką trzeba zachować jak najdalej idącą 
ostrożność. Szczególnie, gdy korzystamy z wyrzynarki 
przymocowanej do stołu i której brzeszczot ustawiony jest na 
sztorc. Ponieważ w trakcie cięcia drewna unosi się  
w powietrzu dużo pyłu, warto wtedy pracować w masce  
i okularach ochronnych.

P O R A D A

3. Wygodnym sposobem jest przymocowanie wyrzynarki do spe
cjalnego stołu warsztatowego. Jednak nie wszystkie takie stoły 
są przystosowane do montażu wyrzynarek.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




