
Návod k obsluze 

Vrtačka 

BM 16 Vario - BM 20 Vario  

SBM 16 Vario  - SBM 20 Vario 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Před použitím tohoto produktu si přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla 

a provozní pokyny. Uchovávejte tuto příručku s nástroji. 

  



2 
 

VAROVÁNÍ: Některý prach, který vzniká gravírováním, řezáním, broušením, vrtáním a jinými 

stavebními činnostmi, obsahuje chemikálie, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady 

nebo jiné reprodukční poškození. Některé příklady těchto chemikálií jsou: 

• Olovo z olověných barev 

• Krystalický oxid křemičitý z cihel, cementu a jiných zdiva 

• Arsen a chrom z chemicky upraveného řeziva 

Výše rizika při vystavování se těmto materiálům závisí na tom, jak často tento typ práce vykonáváte. 

Chcete-li jej snížit, pracujte v dobře větraných prostorech se schváleným bezpečnostním vybavením, 

jako jsou masky proti prachu, které jsou speciálně konstruovány k odfiltrování mikroskopických 

částic. 

 

SPECIFIKACE PRODUKTU 

(Vyberte správný zdroj energie, napětí a frekvenci, které jsou uvedeny na štítku vaší vrtačky.) 

Model BM 16 Vario 
SBM 16 Vario 

BM 20 Vario 
SBM 20 Vario 

Motor 550 W 750 W 

Sklíčidlo 16 mm 20 mm 

Pojezd vřetena 82 mm 82 mmm 

Kužel vřetena MT2 MT2 

Změna rychlosti proměnlivá proměnlivá 

Rychlost 50 Hz 400-2000 ot./min 400-2000 ot./min 

Rychlost 60 Hz 480-2400 ot./min 480-2400 ot./min 

Kyv 324 mm 360 mm 

Velikost stolu 290x290 mm 305x305 mm 

Velikost základny 420x250 mm 460x280 mm 

Sloup 72 mm 72 mm 

 

VAROVÁNÍ: Abyste předešli úrazům elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo poškození 

nástroje, používejte vhodnou ochranu obvodu. Pro své nářadí použijte samostatný elektrický obvod. 

Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem nebo požáru, vyměňte napájecí kabel, je-li jakýmkoli 

způsobem opotřebovaný, řezaný nebo poškozený. 
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BEZPEČNOST 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

PŘED POUŽITÍM VRTAČKY 

Bezpečnost je kombinací zdravého rozumu, pohotovosti a znalostí, jak používat tuto vrtačku  

VAROVÁNÍ: Abyste se vyhnuli chybám, které by mohly způsobit vážné zranění, nezapojujte vrtačku, 

dokud si nepřečtete a nepochopíte následující: 

1. Přečtěte si celou uživatelskou příručku a seznamte se s ní. Naučte se použití nástroje, jeho 

omezení a možná nebezpečí. 

2. Udržujte kryty na místě a v provozuschopném stavu. 

3. Dejte stranou nastavovací klíče a francouzské klíče. Zvykněte si kontrolovat, zda jsou klíče před 

zapnutím vyjmuty z nástroje. 

4. Udržujte pracovní oblast čistou. V zaneřáděných prostorách dochází k nehodám. 

5. Nepoužívejte stroj v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo 

mokrém prostředí ani je nevystavujte dešti. Udržujte pracovní prostor dobře osvětlený. 

6. Držte děti pryč od stroje. Návštěvníci by měli být v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. 

7. Pracovní prostor udržujte bez dětí a opatřete jej zámkem. 

8. Netlačte na nástroj. Udělá práci lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou byl navržen. 

9. Používejte správný nástroj. Nářadí a příslušenství nepoužívejte k práci, pro kterou nejsou určeny. 

10. Používejte správný prodlužovací kabel. Ujistěte se, že je prodlužovací kabel v dobrém stavu. 

Pokud používáte prodlužovací kabel, nezapomeňte použít správný, dostačující. Nedostatečný kabel 

způsobí pokles síťového napětí a ztrátu energie, která způsobí přehřátí nástroje. 

11. Noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty, prsteny, náramky nebo jiné 

šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech. Doporučuje se protiskluzová obuv. Noste 

ochrannou pokrývku hlavy, která skryje dlouhé vlasy. 

12. Vždy noste ochranu zraku. Jakákoliv vrtačka může způsobit trvalé poškození očí. VŽDY noste 

ochranné brýle (nikoli brýle). Denní brýle mají pouze čočky odolné proti nárazům. Nejedná se o 

ochranné brýle. 

13. Bezpečnost práce. Pokud je to možné, používejte svorky nebo svěrák. Je bezpečnější používat 

obě ruce a oběma rukama obsluhovat nástroj. 

14. Odpojte nástroje před servisem; při výměně příslušenství, jako jsou nože, bity, frézy a podobně. 

15. Snižte riziko nežádoucího spuštění. Před zapojením se ujistěte, že je vypínač v poloze off. 

16. Používejte doporučené příslušenství. Doporučené příslušenství naleznete v uživatelské příručce. 

Používání nevhodného příslušenství může zapříčinit vážná zranění. 

17. Nikdy nestůjte na nářadí. Při naklopení nástroje nebo při neúmyslném kontaktu s nástrojem 

může dojít k vážnému zranění. 
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18. Kontrolujte, zda nejsou poškozené části. Před použitím nástroje, krytu nebo další části, která je 

poškozená, by se měl stroj řádně zkontrolovat, aby se určilo, zda je bezpečné jej dále používat: 

zkontrolujte pohyblivé části, vázání pohyblivých částí, poškození dílů, montáže a jakékoli další 

podmínky, které mohou mít vliv na jeho fungování. Ochranný kryt nebo jiná poškozená část by měla 

být řádně opravena nebo vyměněna. 

19. Nikdy nenechávejte stroj běžet bez dozoru. Vypínejte napájení. Neopouštějte stroj, dokud 

nedojde k úplnému zastavení. 

20. Nenatahujte se. Vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. 

21. O nástroje pečujte. Nástroje udržujte ostré a čisté pro nejlepší a nejbezpečnější výkon. 

Postupujte podle pokynů pro mazání a výměnu příslušenství. 

22. Nepoužívejte elektrické nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. 

23. Nepoužívejte nástroj, pokud jste pod vlivem jakýchkoli drog, alkoholu nebo léků, které by mohly 
ovlivnit vaši schopnost správně používat tento nástroj. 

24. Vždy používejte vrtačku v dobře větraném prostoru a zajistěte řádné odsávání prachu. Pokud je 
to možné, používejte systémy pro sběr prachu. Prach z určitých materiálů pro vás může být 
nebezpečný. 

 

 

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VRTAČKU 

VAROVÁNÍ: Pro vaši vlastní bezpečnost se nesnažte používat nebo zapojovat vrtačku, dokud není 

kompletně smontována a nainstalována podle pokynů a dokud si tento návod k obsluze nepřečtěte a 

neporozumíte mu. 

1. Tato vrtačka je určena pro použití v suchém prostředí, pouze pro použití v interiéru. 

2. Používejte ochranu očí. Pokud se při vrtání práší, používejte obličejovou nebo prachovou masku a 

ochranné brýle. Používejte chrániče sluchu, zejména při delší době provozu. 

3. Nenoste rukavice, kravaty ani volné oblečení. 

4. Nezkoušejte vrtat materiál příliš malý, materiál musí být bezpečně upevněn. 

5. Vždy mějte ruce mimo cestu vrtáku. Vyhněte se pozicím rukou, kde by náhlý skluz mohl způsobit, 

že se vaše ruka dostane do vrtáku. 

6. Neinstalujte ani nepoužívejte vrták, který přesahuje 175 mm na délku nebo přesahuje 150 mm 

pod čelistmi sklíčidla. Mohou se náhle ohnout směrem ven nebo se zlomit. 

7. Na této vrtačce nepoužívejte drátěná kola, frézy, kruhové nebo rotační hoblíky. 

8. Při řezání velkého kusu materiálu se ujistěte, že je ve výšce stolu zcela podepřen. 

9. Neprovádějte žádné operace od ruky. Obrobek vždy pevně přitlačte ke stolu, aby se nemohl 

kroutit ani točit. Pro nestabilní obrobky použijte svorky nebo svěrák. 

10. Ujistěte se, že v části vrtaného kusu nejsou žádné hřebíky ani cizí předměty. 
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11. Upněte obrobek nebo jej opřete o levou stranu sloupu, abyste zabránili jeho otáčení. Je-li příliš 

krátký nebo je-li stůl nakloněn, pevně ho připevněte ke stolu. 

12. Pokud obrobek přesahuje stůl tak, že pokud nebude držen, spadne nebo se nakloní, upněte jej ke 

stolu nebo zajistěte pomocnou podporu. 

13. Pracujte bezpečně. Pokud je to praktické, držte práci svěrkami nebo svěrákem. Je to bezpečnější 

než používat ruku a uvolní vám to obě ruce k ovládání nástroje. 

14. Před vrtáním se ujistěte, že jsou všechny svorky a zámky pevně utaženy. 

15. Před spuštěním vrtačky bezpečně zajistěte hlavu a suport stolu ke sloupu a stůl k podpěře stolu. 

16. Nikdy nezapínejte vrtačku, než vyčistíte stůl od všech předmětů (nářadí, kousky dřeva atd.). 

17. Před zahájením provozu otočte spínač motoru, abyste se ujistili, že se vrták nezvlnil ani 

nevibroval. 

18. Před zahájením vrtání nechte vřeteno dosáhnout plné rychlosti. Pokud vaše vrtačka vydává 

neznámý hluk nebo nadměrně vibruje, okamžitě zastavte, vypněte vrtačku a odpojte ji. Nerestartujte 

jednotku, dokud nebude problém odstraněn. 

19. Neprovádějte nastavení sestavy ani nenastavujte práci na stole, když je vrtačka v provozu. 

20. Použijte doporučenou rychlost pro jakékoli příslušenství vrtacího lisu a pro jiný materiál obrobku. 

21. Při vrtání otvorů s velkým průměrem upněte obrobek pevně ke stolu. Jinak může vrták zachytit 

obrobek a otáčet jím při vysokých rychlostech. Nepoužívejte dokončovací hlavy pro frézky ani 

vícedílné držáky, protože se mohou při používání rozebrat nebo být během používání nevyvážené. 

22. Než se dotknete obrobku, ujistěte se, že se vřeteno úplně zastavilo. 

23. Abyste předešli zranění při náhodném spuštění, vždy vypněte vypínač a odpojte vrtačku před 

instalací nebo odstraněním jakéhokoli příslušenství nebo provedením jakéhokoli nastavení. 

24. Pokud stroj neběží, nenastavujte rychlost. 

 

 

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 

SPECIFIKACE NAPÁJENÍ A MOTORU  

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nářadí, používejte 

vhodnou ochranu obvodu. Pro své nářadí používejte samostatný elektrický obvod. Pokud je napájecí 

kabel opotřebovaný nebo přerušený nebo jakýmkoli způsobem poškozen, nechejte jej okamžitě 

vyměnit, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 

INSTRUKCE K UZEMNĚNÍ 

VAROVÁNÍ: Tento nástroj musí být během používání uzemněn, aby byl a chráněna obsluha před 

úrazem elektrickým proudem. 

V případě závady nebo poruchy poskytuje uzemnění cestu minimálního odporu pro elektrický proud 

a snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento nástroj je vybaven elektrickým kabelem, který má 
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vodič uzemnění zařízení a uzemňovací zástrčku. Zástrčka musí být zapojena do odpovídající zásuvky, 

která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními kódy a vyhláškami. 

Neupravujte dodanou zástrčku. Pokud nepasuje zásuvka, nechte ji nainstalovat kvalifikovaným 

elektrikářem. 

Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Vodič 

se zelenou izolací (se žlutými pruhy nebo bez nich) je vodič uzemnění zařízení. Pokud je nutná oprava 

nebo výměna elektrického kabelu nebo zástrčky, nepřipojujte zemnicí vodič zařízení k živému 

terminálu. 

Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo si nejste jisti, zda je nářadí správně uzemněno, 

ověřte si to u kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní osoby. 

Podívejte se na obrázky: 

 

Properly grounded inlet = Správně uzemněný vstup 

Grounding Prong = Uzemňovací kolík 

3-Prong Plug = 3-kolíková zástrčka 

 

VAROVÁNÍ: Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k riziku úrazu elektrickým 

proudem. Zařízení by mělo být během používání uzemněno, aby se chránila obsluha před úrazem 

elektrickým proudem. 

- Pokud nerozumíte pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda je nástroj 

správně uzemněn, ověřte si to u kvalifikovaného elektrikáře. 

- Tento nástroj je vybaven schváleným kabelem a 3-kolíkovou uzemňovací zástrčkou pro ochranu 

před úrazem elektrickým proudem. 

- Zástrčka by měla být zapojena přímo do řádně nainstalované a uzemněné 3kolíkové uzemňovací 

zásuvky, jak je znázorněno. 

- Neodstraňujte ani neměňte uzemňovací kolík žádným způsobem. V případě poruchy poskytuje 

uzemnění cestu nejmenšího odporu elektrickým proudem. 

VAROVÁNÍ: Tento stroj je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti ani jej nepoužívejte 

na vlhkých místech. 
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POKYNY PRO PRODLUŽOVACÍ KABELY 

POUŽÍVEJTE VHODNÉ PRODLUŽOVACÍ KABELY. Ujistěte se, že je prodlužovací kabel v dobrém stavu. 

Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že používáte dostatečně těžký kabel, který přenáší 

proud, který bude váš produkt čerpat. Nedostatečný kabel způsobí pokles síťového napětí, což má za 

následek ztrátu energie a přehřátí. 

Ujistěte se, že je prodlužovací kabel správně zapojený a v dobrém stavu. Poškozený prodlužovací 

kabel vždy vyměňte nebo před použitím nechejte opravit kvalifikovanou osobou. Chraňte 

prodlužovací kabely před ostrými předměty, nadměrným teplem a vlhkostí nebo mokrými oblastmi. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY 

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

VAROVÁNÍ: Abyste předešli zranění: 

• Používejte pouze příslušenství doporučené pro tuto vrtačku. 

• Postupujte podle pokynů, které jsou součástí příslušenství. Používání nevhodného příslušenství 

může způsobit nebezpečí. 

• Používejte pouze příslušenství určené pro tuto vrtačku, aby nedošlo k poranění rozhozenými částmi 

nebo obrobky. 

• Nepoužívejte žádné příslušenství, pokud jste si kompletně nečetli návod nebo návod k obsluze 

tohoto příslušenství. 

 

 

OBSAH KRABICE 

ROZBALENÍ A KONTROLA OBSAHU 

Opatrně rozbalte vrtačku a všechny její součásti a porovnejte je s následujícím obrázkem. 

VAROVÁNÍ: 

• Během vybalení a montáže nezapojujte napájecí kabel do zásuvky zdroje napájení, abyste předešli 

zranění při neočekávaném spuštění. Tato šňůra musí zůstat vždy odpojena, kdykoli sestavujete nebo 

seřizujete vrtačku. 

• Pokud některá část chybí nebo je poškozena, nezapojujte vrtačku, dokud není chybějící nebo 

poškozená část vyměněna a montáž není dokončena. 

• Pro ochranu vrtačky před vlhkostí byl na obrobené povrchy nanesen ochranný povlak. Odstraňte 

tento povlak měkkým hadříkem navlhčeným petrolejem. 

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k požáru nebo toxické reakci, nikdy nepoužívejte k čištění vrtacího lisu 

benzín, naftu, aceton, ředidlo laku nebo podobná vysoce těkavá rozpouštědla. 
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TABULKA VOLNÝCH DÍLŮ 

Rozbalte krabici; zkontrolujte, zda obsahuje tyto části: 

 

1. Sestava hlavy   1 

2. Kliky posuvu   3 

3. Upínací nástroj   1 

4. Hřídel   1 

5. Sklíčidlo   1 

6. Upínací klíč   1 

7. Šestihranný klíč   1 

8. Šestihranný šroub   4 

9. Základna   1 

10. Stůl   1 

11. Návod pro uživatele   1 

12. Suport stolu   1 

13. Páčka pro seřízení stolu   1 

14. Sestava sloupu   1 

15. Objímka sloupu   1 

16. Převodovka   1 

17. Sestava ručního kola   1 

18. Sestava krytu sklíčidla (Alternativní 

montážní díly, stroj nemusí mít tuto 

montážní část) 
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MONTÁŽ 

1. Připevněte sloup k základně. 

 

2. Namontujte stůl. 

 

3. Připevněte páčku pro seřízení stolu. 

  

4. Namontujte sestavu hlavy 

4.1. Opatrně zvedněte hlavu nad sloup a 

přemístěte ji na sloupec. 

Ujistěte se, že hlava sklouzne dolů přes sloup 

co nejdále. 

Zarovnejte hlavu se základnou. 

4.2. Pomocí šestihranného klíče utáhněte 

šrouby hlavy. 

 

5. Instalace pák posuvu. 

 

6. Namontujte ruční kolo, utáhněte šrouby. 

 

7. Připevněte sklíčidlo. 



VAROVÁNÍ: Před jakoukoli montáží upínacího pouzdra a trnu na vrtací hlavě vyčistěte všechny 

protilehlé povrchy produktem na bázi ropy; jako je alkohol nebo ředidlo laku. Veškerý olej nebo 

mastnota použitá při balení těchto částí musí být odstraněna; jinak se sklíčidlo může během provozu 

uvolnit. 

7.1 Zatlačte trn na vřeteno 

7.2 Zatlačte sklíčidlo na trn. 

7.3. Pomocí dřevěné paličky pevně poklepejte sklíčidlo nahoru do polohy na vřetenové hřídeli. 

8. Namontujte konektor sestavy krytu sklíčidla a namontujte sestavu krytu sklíčidla (Alternativní 

součásti sestavy, váš stroj nemusí mít tuto část sestavy) 

 

NASTAVENÍ 

1. Nastavení stolu. 

A. Nastavení sklonu: 

Povolte zajišťovací šroub, otočte stůl do 

vhodné polohy a dotáhněte zajišťovací šroub. 

 

 

 

B. Pohyb 360° 

Uvolněte zajišťovací rukojeť držáku stolu, 

otočte stůl do vhodné polohy a dotáhněte 

uzamykací rukojeť. 

 

2. Nastavení hloubky posuvu 

Otočte kroužek hloubkové stupnice do potřebné hloubky a zajistěte kroužek stupnice na místě 

pomocí knoflíku hloubky (1). Vrták se zastaví po ujetí vzdálenosti vybrané na stupnici hloubky. Jinak si 

můžete přečíst hloubku z digitálního zobrazení hloubky. 
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3. Nastavení rychlosti 

Rychlost vrtání lze měnit otáčením ručního kola. A 

můžete si přečíst rychlost z digitálního displeje 

rychlosti.  

Varování: Měňte rychlost pouze při běžícím stroji! 

 

 

 

 

4. Nastavení pružiny  

Vratná pružina může vyžadovat úpravu, pokud napětí 

způsobí, že se hřídel vrací příliš rychle nebo příliš 

pomalu. 

Vyjměte šroub a opatrně otočte pružinovým uzávěrem 

proti směru hodinových ručiček, připevněte šroub k 

jinému otvoru pružinového uzávěru. 

 

 

 

OVLÁDÁNÍ 

1. Instalace vrtáku 

1.1. Stiskněte spínač „OFF“, otevřete čelisti sklíčidla (1) 

pomocí klíče (2). Otočením upínacího klíče proti směru 

hodinových ručiček rozevřete upínací čelisti (1). 

1.2. Zasuňte vrták (3) do sklíčidla natolik, aby bylo dosaženo 

maxima sevření čelistí, ale ne natolik, aby se dotklo 

spirálových drážek (drážek) vrtáku, když jsou čelisti utažené. 

1.3. Ujistěte se, že je vrták vystředěný ve sklíčidle. 

1.4. Otáčením upínacího klíče ve směru hodinových ručiček 

dotáhněte čelisti. 

Varování: Abyste předešli zranění nebo nehodě vysunutím klíče upínacího pouzdra, vždy vyjměte klíč 

z upínače předtím, než zapnete napájení. 
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2. Polohování obrobku 

Abyste při vrtání zabránili vytržení obrobku nebo materiálu z rukou, musíte jej umístit proti levé 

straně sloupu. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění. 

3. Použití svěráku 

U malých obrobků, které nelze připevnit ke stolu, použijte svěrák. Svěrák musí být připevněn nebo 

přišroubován ke stolu. 

Varování: Vrták lisu musí být upnut nebo přišroubován ke stolu, aby nedošlo k poranění rotujícím 

obrobkem nebo poškozeným svěrákem nebo částmi vrtáku. 

 

4. Správné rychlosti vrtání 

Varování: Před nastavením rychlosti se ujistěte, že je vrtačka vypnutá a je odpojena od zdrojů 

napájení. 

Použijte doporučenou rychlost pro vrták a obrobek. 

Vrtáky, které lze použít, jsou znázorněny na následujícím obrázku: 

 

Zatočený vrták Brad Point vrták Sukovník Plochý vrták Plochý vrták s výběžkem 
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DOPORUČENÉ PROVOZNÍ RYCHLOSTI (V OT./MIN.) 

 Materiál 

Měkké 
dřevo 

Tvrdé 
dřevo 

Akryl Mosaz Hliník Ocel 

Zatočený vrták 

1/16-3/16″ (3-
5mm) 

3000 3000 2500 3000 3000 3000 

1/4-3/8″ (6-
10mm) 

3000 1500 2000 1200 2500 1000 

7/16-5/8″ (11-
16mm) 

1500 750 1500 750 1500 600 

11/16-1″ (11-
25mm) 

750 500 - 400 1000 250 

Brad Point vrták 

1/8″ 1800 1200 1500 - - - 

1/4″ 1800 1000 1500 - - - 

3/8″ 1800 750 1500 - - - 

1/2″ 1800 750 1000 - - - 

5/8″ 1800 500 750 - - - 

3/4″ 1400 250 750 - - - 

7/8″ 1200 250 500 - - - 
1″ 1000 250 200 - - - 

Sukovník 

1/4-3/8″ 2400 700 250 - - - 

1/2-5/8″ 2400 500 250 - - - 

3/4-1″ 1500 500 250 - - - 

1 1/8-1 1/4″ 1000 250 250 - - - 

1 3/8-2″ 500 250 - - - - 

Plochý vrták 

1/4-1/2″ 2000 1500 - - - - 

5/8-1 1/2″ 1750 1500 - - - - 

1 1/8-1 1/2″ 1500 1000 - - - - 

Plochý vrták s výběžkem 

3/8-1 
(nedoporučuje 
se) 

2000 1800 500 - - - 

 

 

ÚDRŽBA 

ÚDRŽBA VAŠÍ VRTAČKY 

VAROVÁNÍ: Z důvodu vlastní bezpečnosti vypněte vypínač a odpojte zástrčku ze zásuvky napájení 

před údržbou nebo mazáním vrtacího lisu. 

Prach, který se hromadí uvnitř motoru, často vyfoukávejte ven pomocí vzduchového kompresoru 

nebo vysavače na prach. Vrstva pastového vosku naneseného na stůl a sloupec pomůže udržet 

povrch čistý a pomůže předcházet rzi. 
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Pokud se napájecí kabel jakýmkoli způsobem opotřebuje nebo poruší, nechejte jej okamžitě vyměnit, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

 

MAZÁNÍ 

Všechna kuličková ložiska vrtacího lisu jsou v továrně plná maziva. Nevyžadují žádné další mazání. 

Spusťte vřeteno do maximální hloubky a mírně olejujte jednou za tři měsíce. 

 

Alternativní montážní díly nejsou na obrázku znázorněny. 

 

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Symptom Pravděpodobná příčina Nápravná akce 

Ozývá se hluk 1. Nesprávné napnutí řemene 
2. Suché vřeteno 
3. Volné vřeteno 
4. Uvolněná řemenice motoru 

1. Upravte napnutí 
2. Namažte vřeteno 
3. Utáhněte matici řemenice 
4. Utáhněte stavěcí šroub v 
řemenici 

Vrták se pálí nebo se z něj 
kouří 

1. Nesprávná rychlost 
2. Odřezky nevycházející z díry 
3. Tupý vrták 

1. Změňte rychlost 
2. Často stahujte vrták, abyste 
odstranili odřezky 
3. Zostřete nebo vyměňte bit 

Vrták nadskakuje nebo se kýve 1. Ohnutý vrták 
2. Vrták není správně 
nainstalován v upínači 
3. Sklíčidlo není správně 
nainstalováno 
4. Opotřebovaná ložiska 
vřetena 

1. Vyměňte vrták 
2. Nainstalujte vrták správně 
3. Nainstalujte správně 
sklíčidlo 
4. Vyměňte ložiska 

Vrták se zasekává v obrobku 1. Obrobek se hýbe nebo je na 
něj vyvíjen příliš vysoký tlak 
2. Nesprávné napnutí řemenu 

1. Podepřete nebo upněte 
obrobek, snižte tlak 
2. Upravte napnutí 

Obrobek se uvolňuje 1. Špatně podepřen nebo 
upevněn 

1. Podepřete nebo upněte 
obrobek správně 
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SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
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