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Úvod 

 

 

Milý zákazníku! 
 
Těší nás, že jste se rozhodl pro výrobek naší firmy. 
 
Tento návod k obsluze byl vypracován výhradně pro naše zákazníky. 
V této příručce naleznete všechny potřebné pokyny pro bezchybné použití, obsluhu, údržbu a 
pořizování náhradních dílů. 
 
POZOR: 
Výrobce průběžně usiluje o zlepšení stroje, může proto nastat, že změny, příp. zlepšení, se ještě 
neobjevují v tomto návodu k provozu. Snažíme se však, aby návod k provozu stále držel krok 
s aktuálním stavem. 
 
Pročtěte si prosím návod k provozu pozorně, dříve než stroj uvedete do provozu. Předejdete tak 
možným problémům a poškozením stroje, které mohou vzniknout neodborným zacházením se 
strojem. 
 
 
Bezporuchový a hospodárný provoz stroje je možný jen tehdy, když je stroj pravidelně udržován  
a odborně obsluhován. 
 
Výrobce nepřebírá záruku za škody, které vznikly nedodržením následujících doporučení a pokynů. 
 
 
PWA Handels GesmbH
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Upozornění!!! 
 
 
 
 
 

 

Tento návod k provozu obsahuje důležité bezpečnostní pokyny týkající se správné montáže, údržby a 
obsluhy stroje / příslušenství.  
 
Nesprávné čtení, interpretace a nesprávná aplikace pokynů, které jsou poskytnuty v tomto návodu, 
mohou vést k úrazům nebo věcným škodám. 
 
Za bezpečné používání stroje je zodpovědný výhradně majitel tohoto stroje / tohoto příslušenství.    
 
Výrobce / obchodník neručí za zranění nebo jiné věcné škody, které vznikly nedbalostí, nepovolaným 
zacházením, změnami stroje nebo nesprávným používáním.   
 
Technické a optické změny z důvodu dalšího vývoje mohou být provedeny bez oznámení. Všechny 
rozměry, pokyny a údaje tohoto návodu k použití jsou proto bez záruky. Právní nároky, kladené na 
základě tohoto návodu k použití, proto nemohou být uplatněny.   
 
Výstražné štítky na stroji varují a ukazují, jak se může obsluha stroje chránit před zraněním. Majitel 
stroje musí dbát o to, aby bezpečnostní štítky zůstaly na místě a byly čitelné. Jakmile jsou štítky 
nečitelné, musejí být vyměněny, teprve pak může být stroj dále používán.  
 



 

 

Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 
 

     Pečlivě čtěte a dbejte následujících bezpečnostních pokynů a návodu k obsluze. 
Nedodržení návodu popř. bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům. 
Ponechte návod v dosahu obsluhujícího a případně ho předejte se strojem dalšímu 
majiteli. Dodržujte také bezpečnostní a výstražné pokyny nacházející se na stroji. 
Jestliže po vybalení zjistíte poškození způsobené přepravou, informujte neprodleně 
Vašeho obchodníka. Stroj neuvádějte do provozu!  

     Obal prosím zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí a odevzdejte ho do příslušné 
sběrny.  

 
 

Bezpečné pracoviště  

Dbejte na to, aby stroj obsluhovaly jen osoby, které jsou dobře seznámeny s provozem a s ním 
spojeným nebezpečím úrazu a které jsou plně duševně i fyzicky schopní. Přesvědčte se, že 
bezpečnostním pokynům bylo jasně a zřetelně rozuměno. Děti a mladiství (s výjimkou mladistvých 
nad 16 let pod dozorem) nesmějí stroj obsluhovat.  

Nepouštějte děti a nepovolané osoby ke stroji. Jestliže stroj není používán, odpojte ho od sítě, 
deaktivujte spínač, abyste nepovolaným osobám ztížili zapnutí stroje.   

Nestřežený provoz stroje. Nikdy nenechte stroj bez dozoru, když je v provozu. Podstatně to zvyšuje 
riziko úrazu nebo věcných škod. Než stroj opustíte, vypněte ho a počkejte, dokud se plně nezastaví 
všechny rotující části.  

Pracoviště a stroj udržujte stále čisté a dbejte na dobré neoslňující osvětlení pracoviště. Nepořádek 
nebo nedostatečné osvětlení může vést k úrazům. V nejbližším pracovním úseku nenechávejte ležet 
žádné nástroje, předměty nebo kabely.  

 

Bezpečná práce / další rizikovost / osobní ochranné pomůcky 
 
 
 

Stroj používejte výhradně ve smyslu stanoveného použití a v rámci technických 
mezí (viz Technická data). 
 
 
 

Noste vhodné ochranné brýle. Chraňte si oči, aby třísky nebo odletující úlomky 
nemohly způsobit poškození. Důsledkem nedodržení tohoto pokynu mohou být 
těžká zranění očí! 

Vždy používejte ochrannou protiprachovou masku, jestliže při práci se strojem 
vzniká prach a v budově není odsávání. Většina druhů prachu (dřevo, kov) může 
vyvolat onemocnění dýchacích cest. Informujte se proto, s jakým prachem se 
dostáváte do styku a noste vždy odpovídající ochrannou masku, která tento prach 
filtruje.  
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Vždy používejte odpovídající ochranu sluchu, když pracujete na stroji. Hluk stroje 
může způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu.  Údaje k Vašemu stroji 
naleznete v Technických datech. 

 

 Pracujte            Pracujte ve správném oblečení. Nenoste volné, široké oblečení, rukavice, kravaty, 
šály, nezakryté vlasy nebo ozdoby. Ty by mohly být zachyceny pohyblivými částmi. 
Máte-li dlouhé vlasy, noste pokrývku hlavy /síťku na vlasy. 

 
 

Noste boty odolné proti skluzu a příp. bezpečnostní obuv při manipulaci s těžkými 
obrobky. 

 
 

Rukavice používejte pouze při výměně řezných nástrojů. Při práci na rotujících 
částech stroje je nošení rukavic zakázáno.  

 

Buďte pozorní! Dávejte pozor na to, co děláte a práci provádějte s rozumem. 
Uvedení stroje do provozu pod vlivem alkoholu, drog nebo léků je co nejpřísněji 
zakázáno! Nepoužívejte stroj, jste-li unavení nebo nekoncentrovaní. 

 

 

Se strojem nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí plyny, prach 
nebo hořlavé kapaliny. Jiskry vznikající na stroji mohou zapálit prach, hořlavé 
kapaliny nebo páry. 
 
 
 

 

                               Jestliže provádíte údržbu, přezbrojení nebo čistící práce, odpojte stroj od sítě. Než 
stroj znovu připojíte k proudovému okruhu, přesvědčte se, že je spínač ZAP/VYP  v poloze „OFF“. 
Jestliže už stroj nebude používán, vytáhněte síťovou zástrčku. 

Stroj nečistěte tlakovým vzduchem. 

Stroj používejte obezřetně. Nástroje udržujte ostré a čisté, abyste dosáhli nejlepšího a 
nejbezpečnějšího pracovního výkonu. Dodržujte pokyny k údržbě a výměně příslušenství.  
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Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte všechna bezpečnostní zařízení a přesvědčte se, že 
tato zařízení pracují správně. Pracujte vždy s předepsanými ochrannými pomůckami.  

Před zahájením práce zkontrolujte, zda stroj není poškozen. U stroje musejí být stále kontrolovány 
jeho funkce. Pohyblivé části nesmějí váznout a musejí bezchybně fungovat. Nikdy nepracujte s 
defektním strojem. Ochranná zařízení a díly, které jsou poškozeny, musejí být odborně opraveny 
nebo vyměněny osvědčenou odbornou dílnou nebo dílnou zákaznického servisu.   

Před spuštěním stroje zkontrolujte, že klíče a seřizovací nástroje byly odstraněny.  

Nepřetěžujte stroj. Stroj a nástroje nesmějí být použity k účelům, pro které nejsou určeny (viz 
Stanovené použití stroje). 

Zajistěte nástroj a obrobek! Obrobek musí být při práci vždy pevně upnut a nástroj bezpečně 
upevněn. Sejměte všechny nástrojové klíče, než spustíte stroj.  

Dbejte na držení těla. Stroj byl konstruován a postaven podle ergonomických zásad, přesto může při 
přezbrojení a čistících pracích docházet k velké tělesné námaze.  Dbejte proto při práci s těžkými 
břemeny (nástroje, obrobek) na své výkonové hranice a podle potřeby použijte technické pomůcky.   

Správné sestavení stroje. Všechny části musejí být správně smontované a splněny všechny 
podmínky, aby byl zajištěn bezpečný provoz stroje. (viz Návod k montáži). 
 

Výstraha! Rotující díly. Dbejte na to, abyste za žádných okolností nesahali na 
rotující obrobky nebo díly stroje a dejte pozor, aby rotujícími díly nemohly být 
zachyceny ozdoby nebo části oděvu. To je velké nebezpečí úrazu! 
 

Výstraha! Třísky s ostrou hranou! Neodstraňujte nikdy třísky holou rukou. 
Nebezpečí zranění. K odstraňování třísek použijte vhodný háček. Jestliže je stroj 
vypnut, můžete třísky odstranit štětcem nebo smetáčkem. K čištění nikdy 
nepoužívejte tlakový vzduch! 

 

Používejte jen originální díly! Jako náhradní díly, zejména u bezpečnostních zařízení a řezných 
nástrojů, používejte jen originální díly, protože díly, které nebyly výrobcem zkontrolovány a uznány, 
mohou způsobit nepředvídatelné škody.    

Před použitím ustavte stroj podle údajů v návodu k montáži. Jestliže použijete podstavec nebo 
dílenský stůl, musí tento mít dostatečnou nosnost (hmotnost stroje, nástroje, obrobku) a vždy být 
pevně sešroubován se strojem, než zahájíte práci.  
 

Měření na upnutých obrobcích smějí být prováděna jen za klidu stroje. Nezpracovávejte obrobky, 
které jsou pro stroj příliš malé nebo příliš velké. 

Nikdy nepoužívejte nástroje s trhlinami, deformované nebo opravované, tyto ihned sešrotujte!  

Nepoužívejte stroj, jehož bezpečnostní zařízení jsou defektní. To může být velmi nebezpečné a musí 
být ihned opraveno.  
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Pokud se v průběhu práce na stroji vyskytnou nějaké problémy, je nutno stroj ihned zastavit. 
(Odstranění poruch viz „Odstraňování problémů“ nebo kontaktujte Vašeho obchodníka). 

 

 

Bezpečnost při práci s elektrickou energií. 

 
 
Před uvedením stroje do provozu dbejte na to, aby elektrické připojení bylo provedeno 
elektrikářem s oprávněním, s výjimkou strojů s namontovanou zástrčkou. 
  
Správné síťové napětí! Dbejte na to, aby údaje typového štítku stroje souhlasily s napětím v síti, 
popř. se odchylovaly nejvýše o 10 %. Když se napětí zdroje elektrického proudu neshoduje s napětím 
potřebným pro stroj, může dojít k vážným úrazům nebo k poškození stroje.  

Nebezpečí od elektrického proudu! Stroje smějí být provozovány jen na síti s funkčním ochranným 
vodičem (PE). Přívody elektrického proudu, prodlužovací vedení a skříně elektrických částí musejí být 
pravidelně kontrolovány. Závady musejí být opraveny kvalifikovaným odborným elektrikářem. 
Nedotýkejte se kabelu, jestliže byl při práci poškozen nebo přeseknut, nýbrž ihned vytáhněte síťovou 
zástrčku. Stroj nikdy nesmí být používán s poškozeným kabelem. 

Chraňte kabel! Kabel nesmí být používán k účelům, pro které není určen. Kabel nikdy nesmí být 
použit k vytažení zástrčky ze zásuvky. Zástrčku vytahujte vždy za těleso zástrčky. Kabel musí být 
chráněn před olejem, horkem a ostrými hranami. Nikdy nepracujte s poškozeným kabelem.  

Prodlužovací kabel / kabelový naviják. Než použijete kabelový naviják, úplně ho odviňte a 
zkontrolujte, zda kabel není poškozen. Prodlužovací kabel a zásuvka musejí mít funkční ochranný 
vodič. 

 

Při připojování stroje dbejte na správný směr otáčení motoru –  
viz šipka (u 400 V). 

 

 

 

 

 
Skladování a údržba 

V případě, že stroj není delší dobu používán – stroj nastříkat ochranou proti korozi. Při opětovném 
uvedení do provozu strojů s převodovým motorem, musejí se nechat cca 10 – 15 min. v provozu 
s pomalejšími otáčkami, aby se zaručilo rovnoměrné rozdělení oleje.  

Pečlivě ošetřujte nástroje! Dbejte o to, aby Vaše nástroje byly udržovány vždy ostré, suché a čisté. 
Tak bude zaručena bezpečná a lepší práce. Vždy musíte dbát pokynů k výměně nástrojů a předpisů k 
údržbě.   
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Nepoužívané nástroje uchovávejte v bezpečí! Nástroje, které nejsou používané, musejí být 
uchovávány na místě, které je zamčené, suché a je mimo dosah dětí.  

Používejte jen originální náhradní díly. Používané mohou být jen originální náhradní díly Bernardo, 
nebo výrobcem uznané díly. Použití jiných dílů může způsobit ohrožení. Kromě toho tím zanikají Vaše 
garanční nároky.  

Opravářské práce musejí být prováděny odborníky!  Dbejte o to, aby opravářské práce prováděli jen 
vyškolení odborníci nebo odborná dílna.   

 

POZOR!!! 

I při dodržení všech bezpečnostních předpisů existuje určité zbytkové riziko: např. 

nebezpečí zranění při dotyku nástroje, při zpětném rázu obrobku, odmrštěných 

kovových třískách.  

Obsluhujte stroj vždy svědomitě a pozorně, abyste předešli škodám na Vašem 

zdraví i na stroji.  

 

Specifické bezpečnostní pokyny pro vrtací stroje 

 Nikdy nestoupejte na stroj. Jestliže se stroj převrátí, může dojít k vážným úrazům. Ke stoupání 
nad velké stroje použijte vhodný žebřík nebo pracovní plošinu.   

 Odstraňte zbytky (např. nástroj, kovové odpady apod.) které se nachází na pracovním stole před 
spuštěním stroje. Práci provádějte pouze na kovových materiálech s hladkou plochou. 

 Vrták musí být v upínce pevně fixován.  

 Příprava vhodného nástroje – Používejte pouze správné nástroje pro materiál, který budete 
obrábět. Ujistěte se, že nástroj je v nástrojové upínce správně fixován. 

 Ujistěte se, že obrobek před počátkem obrábění je řádně upevněn na obráběcím stole. 
Nedotýkejte se nikdy obrobku rukou, když vrtáte. Nezpracovávejte nikdy materiály, u kterých si 
nejste jisti, že jsou pevně na pracovním stole upevněny. Zajistěte pozici obrobku tak, aby 
nedocházelo k vrtání do pracovní desky stolu.  

 Změna směru vřetena – Nikdy neměňte směr otáčení během procesu vrtání, pouze jenom za 
klidu stroje. Přímá změna směru otáčení je možná jen při řezání závitů při malých otáčkách. 

 Otáčky vřetena – Použijte takové otáčky vřetena, které jsou vhodné pro příslušnou práci a 
příslušný materiál. Stroj má před zahájením řezu dosáhnout plnou rychlost. Nikdy nespouštějte 
postup vrtání / frézování, když nástroj doléhá přímo na obrobek. Nástroj veďte k obrobku 
rovnoměrně, nikoli trhavě.  

 Vyměňte poškozené či tupé nástroje. Zabráníte tím možným zraněním. 

 Vypněte stroj, abyste odstranili kartáčem zbytky materiálu nebo třísky. Než se vzdálíte od stroje, 
odpojte ho od proudového okruhu, odstraňte nástroje a vyčistěte pracovní stůl 

 Ujistěte se, že pracovní stůl a vrtací hlava je pevně upnuta před zahájením práce vrtáním. 
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 Řaďte vrtací rychlosti pouze za klidového stavu stroje (výjimkou jsou pouze vario-vrtačky) 

 Před otevřením krytu řemenu se ujistěte, že stroj je vypnut a je v naprosto klidovém stavu. Po 
změně rychlosti kryt opět uzavřete a zajistěte přišroubováním. 

 Pozor, nástroj se může při procesu obrábění zahřát. Nebezpečí spálení!!! 

 Pozor, při některých obráběcích postupech může vznikat vysoká hladina hluku (viz všeobecné 
bezpečnostní pokyny „Ochrana sluchu“). 

 
 
 

 

POZOR!!! 

 

Úrazy často vznikají nepozorností nebo nedostatečnou znalostí stroje. Obsluhujte proto stroj 
pozorně, abyste minimalizovali riziko zranění. Jestliže nedodržujete bezpečnostní pokyny, pak se 
riziko úrazu mnohonásobně zvyšuje.  

Stanovení bezpečnostních pokynů pro zacházení se strojem nemůže být úplné, protože každé 
pracovní prostředí je jiné. Nezávisle na tom musí být vždy v popředí bezpečnost obsluhujícího. 
Nedbalé zacházení se strojem může obsluhujícímu způsobit úraz, nebo vést k poškození stroje nebo 
příslušenství, nebo ke špatným pracovním výsledkům.  

 

Další možná rizika u vrtacích strojů 

 

I při dodržování veškerých výše uvedených bezpečnostních pokynů a při obsluze stroje podle 
předpisů existují ještě další rizika, na která chceme v dalším upozornit.:  
 

Osobní ochranné pomůcky pro práci na stroji: 
 

 Při práci bez ochranných brýlí mohou odletující částečky způsobit poranění očí. 
 Práce bez ochrany sluchu může vést k poškození sluchu.   

 
Kontakt se strojními částmi, které vedou proud, může vést k úrazu elektrickým proudem. 
 
Odletující obrobky nebo části obrobků mohou způsobit zranění.  
 
Při nedostatečném větrání motoru hrozí nebezpečí požáru.  
 
Stroj nechte uvést do provozu jen odborným personálem.  
 

Práce s ohněm, svářečské a brusné práce při ukotvení stroje mohou vést k nebezpečí požáru nebo 
exploze.  
 

Pohybem vřetena, frézovacího trnu nebo stolu může dojít k pohmoždění nebo bodnutí.  
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Rotující díly (vřeteno, trn) mohou zachytit nebo navinout široké části oděvu, volné vlasy nebo dlouhé 
šály. 
 

Při ruční výměně nástrojů mohou nastat řezná nebo bodná poranění.  
 

Vrtání malých, nefixovaných obrobků může způsobit poranění prstů nebo horních končetin.  
 

Ošetřování a údržbu provádějte jen testovanými nástroji s označením CE (neporušené nástroje). 
 
Při údržbářských pracích používejte vhodné stoupací pomůcky (žebříky ú zvedací plošiny), aby se 
předešlo úrazům. 
 
 
 

Upozornění:  
Dbejte prosím na to, že při obsluze každého stroje zůstává určité další riziko. Proto je při každém 
pracovním postupu, i při jednoduchých krocích, vyžadována velká pozornost. Za svou bezpečnost jste 
odpovědni Vy sami! 

 

 

 

 

Technická data 

 
 

Maximální vrtací výkon 40 mm 

Maximální rozměr řezání závitů M30 

Vyložení min./max. 415 - 985 mm 

Vertikální pohyb vyjímače  405 mm 

Naklopitelná vrtací hlavy  -90° do +90° 

Zdvih pinoly 200 mm 

Počet otáček vřetene, plynulé 50 - 316 / 316 - 2000 ot/min 

Upnutí vřetene MK 4 

Oblast posuvu (6) 0,08 / 0,12 / 0,17 / 0,24 / 0,35 / 0,5 mm/ot 

Vzdálenost vřeten / plocha stolu 380 - 785 mm 

Plocha stolu 1210 x 520 mm 

Velikost T-drážky 18 mm 

Rozměr průměru sloupu 220 mm 

Motorový výkon 2,2 kW 

Rozměry stroje (D x Š x V) 2450 x 1200 x 2720 mm 

Hmotnost cca 2800 kg 

Hlučnost stroje pod 85 dB (A) 
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Zásilka stroje zahrnuje 
 

 Elektromagnetický posuv vřetene  
 Digitální ukazatel otáček  
 Digitální ukazatel hloubky vrtání  
 Elektromotorické seřízení vrtací hlavy  
 Chladicí zařízení 
 Rychloupínací sklíčidlo 1 – 13 mm / B 16 
 Vrtací upínací trn MK 4 / B 16 
 Redukční pouzdro MK 4 / 3, 4 / 2, 3 / 1 
 Přípravek k řezání závitů 
 Naklápěcí horizontální stůl 400 x 600 mm 
 Vrtací kostka 420 x 600 x 300 mm 
 Upínací deska 1200 x 550 mm 
 Halogenové osvětlení 
 Ochranný kryt 
 Návod k obsluze 

 
 

Speciální příslušenství 
 

 Průmyslový vrtací svěrák pro vrtačky BMS 200 
 Strojní svěrák MS 200 
 Zařízení k řezání závitů MK 4, M12 – M24 
 Kazeta konusových vrtáků sada C, MK 2 / 3, 14,5 – 30 mm, 17dílná. 
 Křížový stůl a frézovací upínka s upínacími čelistmi 6 – 16 mm, 8dílná 
 Nivelační prvek NE 120 
 Chladicí kapalina DRILL, 1:20 ředitelná, 5 litrů 
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Možnosti použití stroje 

 

Tento stroj je určen jen pro použití v uzavřených prostorech (teplota mezi 0° až 25°C). 
 

Tento stroj slouží k vrtání kovů, plastů, dřeva apod. Ke zpracování nejsou vhodné materiály, jako jsou 
elastické umělé hmoty (guma), snadno zápalné materiály (magnesium) nebo materiály  
s podobnými vlastnostmi. 

Průmyslové:            Stroj je dimenzován pro průměrné použití 8 h /den, resp. 90 % doby zapnutí.   To 
odpovídá max. 1500 h/rok. 

Stroj musí být dále průběžně čištěn, ošetřován a při poškozeních opravován. Bližší údaje k tomu 
naleznete v příslušných odstavcích „Údržba, čištění, opravy“. 
 

 

 

 
 
 

Kvalifikace obsluhy 

 

Doprava: Transport smějí provádět jen osoby, které mají kvalifikaci pro zacházení se 
zvedacími zařízeními a mohou provádět zabezpečení nákladu na vozidle.  

 
Obsluha: Stroj smí obsluhovat odborný personál, ale také zaškolený pomocný personál, 

který je dobře seznámen s předpisy pro předcházení úrazům a základními 
znalostmi obráběcí techniky. Obsluhující musí být znalý jazyka Návodu k obsluze. 

   
 Pokud obsluha hobby stroje nemá dostatečné odborné znalosti, naléhavě 

doporučujeme, aby si je osvojil např. z odborné literatury. Tento návod k obsluze 
předpokládá výše uvedené odborné znalosti. 

 

Čištění:                        Pro čištění nejsou potřebné speciální znalosti stroje. Pouze základní znalosti 
                                     předpisů pro předcházení úrazům a znalost vyskytujících se nečistot a                 
                                      používaných čistících substancí.   
 

Opravy: Opravy na stroji smí provádět pouze vyškolený technik, zámečník nebo podobně 
kvalifikovaný personál. Práce na elektrickém zařízení smí však provádět jen 
kvalifikovaný odborný elektrikář nebo pracovník se srovnatelným odborným 
vzděláním.  

 
Demontáž: Musí provádět zámečník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likvidace: Likvidaci musí provádět pracovník s pověřením pro zacházení s odpady.  
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 při likvidaci se musí vyprázdnit olej 

 maziva a problémové látky musejí být zlikvidovány (výskyt viz návod k 
ošetřování)  

 stroj a příslušné problémové látky musejí být likvidovány podle národních 
předpisů  

 elektrické vybavení stroje musí být likvidováno jako elektronický šrot a 
veškeré kovové části stroje předány k recyklaci. 

 
 
 
 
 

Transport 

 

Stroje jsou zákazníkům odesílány řádně zabalené. Všimněte si prosím značek na obalu (speciálně pro 
správné umístění pásů). Když zvedáte stroj, nesmí stát hlavou dolů nebo být v šikmé poloze. Pásy 
jeřábu mají být umístěny křížem. 
 

K odstranění obalu stroj nadzvedněte pomocí vysokozdvižného vozíku (obr. 1). 
 
Zajistěte všechny rukojeti před tím, než budete zvedat stroj a mezi lana a stroj vložte měkký materiál, 
abyste tak zabránili poškození stroje a nátěru. 
 
K nadzvednutí stroje použijte pevná lana a pásy s odpovídající nosností a v bezvadném stavu (údaje k 
hmotnosti stroje naleznete v Technických datech). Během transportu dbejte na rovnováhu (obr. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 
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obr. 2 

 

 

 

 

 
Vybalení 

 

1. Stroj vybalte až bezprostředně na místě určeném k jeho postavení.  

2. Odstraňte příslušný obalový materiál. 

3. Uvolněte fixační šrouby, jestliže byly na stroji transportní pojistky.  

4. Vyberte pracoviště tak, aby bylo suché, dobře osvětlené a kolem něho dostatek prostoru pro 
obsluhu.  

5. Použijte vhodné zvedací nástroje pro vyzvednutí stroje z obalu (hmotnost viz Technická data). 
Nezvedejte stroj za pinolu. Než stroj nadzvednete, dejte pozor na rovnováhu (viz body 
závěsu). 

6. Vyčistěte všechny nakonzervované plochy jemným rozpouštědlem, kerosinem nebo naftou. 
Nepoužívejte ředidla laků ani benzin. To by poškodilo lakované plochy. Vyčištěné povrchové 
plochy napusťte motorovým olejem 20W. 

7. Obalový materiál zlikvidujte podle národních předpisů. 
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Sestavení a konstrukce stroje 

 

Instalace 
 

Stroj musí být umístěn na solidní / pevný a rovný základ a přišroubován (výjimkou jsou stolní vrtačky, 
které nemusí být přišroubované). Podle kvality podlahy musí být použito odpovídající ukotvení do 
podlahy. U stolních vrtaček dbejte na dostatečnou nosnost stolu.   
 

Jestliže Vám byl dodán stroj s podstavcem, pak musí být nejprve podstavec přišroubován k podlaze a 
potom stroj k podstavci (stabilita).  
 
Dbejte vždy na dostatečné osvětlení pracoviště podle národních předpisů (v budově). 
V bezprostřední blízkosti stroje se musí nacházet zásuvka nebo musí odborný elektrikář s příslušným 
oprávněním provést kabelový rozvod. 
 

Dbejte prosím, aby vzdálenost ke stěně byla ½ metru a dopředu 1 metr, nebo se řiďte podle 
největšího zpracovávaného obrobku.  Do 1 ½ m se nesmí nacházet jiné pracoviště nebo dopravní 
cesta. Stroj umístněte tak, aby byl vřeteníku zajištěn dostatečný prostor k pohybu. Průměr 
tohoto prostoru činní 3280 mm. Dále počítejte s potřebným volným prostorem potřebným pro 
obrobek, volným prostorem pro odkládání nástrojů či dalšího strojního příslušenství. Počítejte i 
s dalším potřebným prostorem u stroje k možným budoucím údržbářským činnostem na stroji.  

 

Stroj vyvažte rovinně tak, aby nedošlo k překročení maximální tolerance o hodnotě vyšší jak 0,04/ 
1000mm a to jak v podélném, tak i příčném směru uložení stroje.    
 

Obrobek, skříňka na nářadí, úsek pro příslušenství, pro práci a ošetřování musejí být na svém 
určeném místě, když je stroj uváděn do chodu. Nestavte stroj příliš blízko ke stěně, k jiným strojům 
nebo předmětům. 
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                                                                            Konec vřetene 

                                          

 
 

      Rozměry pracovního stolu a T-drážky 
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Přípravné činnosti 
 

Před expedicí stroje je stroj dostatečně otestován, přezkoušen a je s ním v dostatečné míře proveden 
zkušební provoz. Tímto není po expedici stroje třeba na stroji provádět další seřízení či nastavení.   
 
Všechny plochy stroje před uvedením stroje do provozu očistěte pomocí utěrky namočené v benzínu. 
Zkontrolujte dále všechny mazné body stroje. Poté stroj nastartujte a ponechte jej běžet v nižších 
otáčkách a zkontrolujte správný směr otáčení stroje.  
 
Zkontrolujte dále, zda jsou plně funkční všechny ovládací prvky stroje. Zkontrolujte, zda hlučnost 
stroje se pohybuje v normální hranici a též zda teplota stroje dosahuje běžných hodnot. Stroj před 
plným uvedením do provozu ponechte běžet delší dobu, přičemž postupně zvyšujte pravidelnými 
odstupy rychlost stroje. 
 

 

 

 

Pohonný systém 

 

Stroj se skládá z vřeteníku, vrtací hlavy, sloupu, strojní základny, hydrauliky, elektrické jednotky a též i 
chladicího zařízení. Otáčky vřetene plně odpovídají hlavnímu pohybu stroje. Pohyb vřetene probíhá 
nejen v ose, ale též i v podélném a příčném pohybu pracovního stolu odpovídající posuvovému 
pohybu.    
 
Pohyb vrtací hlavy, pohyb vzhůru či dolů 
sloupu či pohyby vřeteníku podél sloupu 
jsou pomocné pohyby.  
 
Jak vertikální motor, tak i náhon strojního 
lůžka tvoří vlastní přenosovou soustavu. 
Hydraulika a též i chladicí systém je 
poháněna speciálním motorem. Chladicí 
kapalina je rozváděna pomocí elektrického 
čerpadla. 
 
Plynulá změna otáček vřetene je zajištěna 
pomocí frekvenčního usměrňovače. 
Ovladače potřebné ke změně převodů a 
též i tlačítka potřebná k seřízení 
frekvenčního usměrňovače se nachází na 
přední straně vřeteníku.   
 
K nastavení rychlosti posuvu slouží na 
pravé horní straně spínač. K dispozici je 
šest různých posuvných rychlostí.  
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Popis stroje 

 

Radiální vrtačka modelové řady SRB 40 splňuje nejvyšší kvalitativní nároky a disponuje vysokou 
efektivitou a výkonností. Stroj navíc díky zabudovaného frekvenčního usměrňovače zvládá frézařské 
činnosti a je zařazen jako univerzální stroj pro vrtání, zarovnávací zahlubování, převrtávání, vrtání 
závitů a též pro plošné frézování. Pomocí dalšího příslušenství oblast použitelnosti stroje je ještě širší. 
Stroj nalezne své uplatnění jak v opravnách, tak i velkém průmyslovém provoze.     
 
 

Znaky stroje 
 

 Výborně zpracovaný design 
 Jednoduché ruční ovládání 
 Rychlé a jednoduché nastavení 
 Dostatečné ochranné přípravky 
 Jednoduchá údržba stroje 
 
Plynulý frekvenční usměrňovač kombinovaný s převodovkou je použit jako hlavní část pohonného 
systému. Pohonná jednotka je plně kompaktní. Rychlost je možno přestavit jednoduchým způsobem. 
Chod stroje je velmi tichý.   
 
Stroj je možno též použít k jednoduchým frézovacím činnostem.  
 
Vřeteník nalezneme u vrtací hlavy. S vrtací hlavou je možno pohybovat směrem vpřed či vzad a 
disponuje vysokou přesností.  
 
Na sloupu se nachází upínací jednotka.  
 
Jak vrtací hlava, tak i sloup je možno automaticky upnout a opět pomocí hydrauliky uvolnit.   
 
Rychlost otáčení vřetene a posuvu je digitálně zobrazována.   
Jemný posuv vřetene je možný.   
 
Posuv vřetene je řízen elektromagnetickou spojkou. Spuštění a vypnutí posuvu probíhá stiskem 
tlačítka na konci třech ovládacích rukojetí.  
K posuvu vřetene dále patří nastavitelná bezpečnostní spojka, která je schopna v případě přetížení 
zamezit vzniku škod na stroji a vrtací hlavě.   
 
Jak na levé, tak i na horní straně stroje se nachází T-drážky, s jejichž pomocí je možno jak pracovní 
stůl, tak i speciální přípravky upevnit, a tím dojde k dalšímu výraznému rozšíření použitelnosti stroje.  
Všechny díly stroje zejména, které se starají o přenos síly, jako je např. převodovka, šneky, šneková 
kola, hřídele atd. a dále díly či části vřetene a pinoly jsou zhotoveny z velmi odolného materiálu proti 
opotřebení.  
 
Pod vřeteníkem se nachází speciální ochranný kryt. Ten je spojen s vřetenem, a jakmile je tento kryt 
otevřen, je vřeteno při běhu zřetelně slyšet.  
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Uvedení stroje do provozu 

 

Upozornění: 
Ochrana sklíčidla poskytuje dostatečnou ochranu pouze obsluze stroje. Proto je jakýkoliv pobyt osoby 
ve vzdálenosti 2 m směrem vlevo a vpravo od stroje zásadně zakázán. Obsluha stroje musí zajistit, 
aby při činnosti stroje žádná jiná osoba se v tomto nedovoleném prostoru nenacházela.  
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Seřízení rychlosti vřetene či posuvu.  
 

Nastavení plynulé rychlosti vřetene probíhá pomocí dvou tlačítek. Jedno slouží ke zvýšení rychlosti, 
druhé k redukci rychlosti. Obě dvě tlačítka se nachází na přední straně vřeteníku. Na horní straně 
vřeteníku se nachází ovladač, kterým můžete navolit při pozastaveném stroji oblast potřebných 
otáček. Spusťte stroj a stiskněte jeden z uvedených spínačů. Skutečnou rychlost vřetene je možno 
odečítat na digitálním ukazateli stroje.  
 
Posuvová rychlost se nastavuje pomocí rukojeti č. 10 na pravé horní straně vřeteníku. Rukojeť 
v případě jemného ručního obrábění se deaktivuje z automatického posuvu tím, že bude umístněna 
ve své neutrální pozici. 
 
 

Pracovní proces za pomocí posuvu 
 

Stroj je vybaven třemi různými variantami posuvu.   
 
Manuální posuv: Ovladačem (č. 7) pohněte ve směru k pravé straně vřeteníku. Vřeteno 

sjede směrem dolů, pokud ovladačem otáčíte proti směru hodinových 
ručiček. Pokud budete ovladačem točit ve směru hodinových ručiček, pak 
vřeten zajíždí směrem vzhůru.    

 
Automatický posuv: K tomuto procesu slouží tři ovladače se stiskovými tlačítky (č. 7). Vřeteno 

se pohybuje automaticky proti nastavené míře posuvu, jakmile stisknete 
jeden ze tří tlačítek.  

 
Jemný posuv: Existují zde dva kroky. Nejprve dejte ovladač č. 10 do své neutrální pozice. 

Poté stiskněte tlačítko SB4 a pohybujte ručním ovládacím kolem určeným 
k jemnému posuvu. Zkontrolujte, zda je aktivována spojka.  

 
 

Nastavení hlouby vrtání 
 

Na přední straně vřeteníku se nachází skala stupnice k účelu zobrazení hloubky vrtání. Povolte 
rýhovaný šroub (č. 9) tím, že budete otáčet rukojetí č. 8, a tím i nastavíte pomocí skala stupnice 
požadovanou hloubku vrtání. Poté následovně rýhovaný šroub č. 9 pevně dotáhněte. 
 
 

Ukazatel hloubky vrtání 
 

Digitální ukazatel na pravé straně vřeteníku je napájen pomocí knoflíkové baterie. Podle stupnice je 
možno odečítat různé pohyby vřetene. Digitální ukazatel je vybaven spínacím a vypínacím tlačítkem, 
resetovacím tlačítkem a též i „RESET“ tlačítkem volby mezi „English“ či „Metrisch“ (palcová, či 
metrická míra). Při obrábění jednotlivých obrobků nebo velmi malé série je možno hloubku vrtání 
vždy předem nastavit. 
 
 

Vrtání závitů 
 

Volitelný spínač SX1 dejte do pozice „Gewindebohren (vrtání závitů)“, použijte rukojeť (č. 7) a vrtací 
hlavu nasaďte k obrobku. Vřeteno se začne otáčet v protisměru v okamžiku, kdy se dosáhne 
předepsané hloubky vrtání. Rukojetí č. 7 otáčejte proti směru hodinových ručiček, aby bylo možno 
s vrtákem odjet od obrobku 
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Pokud chcete přerušit proces vrtání závitů, stiskněte tlačítko SB4. Vřeteno se začne otáčet 
v protisměru.   
 
 

Frézování 
 

Frézu je možno pomocí držáku nástrojů nasadit na vřeteno. Při frézování není možný automatický či 
manuální posuv pomocí ovladače č. 7.  Za tímto účelem používejte ruční ovládací kolo č. 11, které 
slouží k jemnému posuvu. Vřeteno zablokujte, pokud budete nastavovat upínací přípravek č. 20 do 
své frézovací požadované výše. Poté co vše zajistíte, můžete započít s frézováním. 
 
UPOZORNĚNÍ: 

Upínací přípravek č. 20 je používán pouze k blokaci vřetene při frézovacích činnostech. Při vrtání či 
tvorbě závitů je třeba upínací přípravek č. 20 ponechat volný. S vřetenem není možno při blokaci 
pohybovat a to by mohlo znamenat i možnost vzniku poškození vřetene. 
 
 

Rozšíření možností použitelnosti stroje    
 

Konstrukce stroje je taková, aby bylo možné provést více možností obrábění dle potřeby 
provozovatele stroje. Na přední straně stroje se nachází pracovní stůl. Na levé straně  strojního lůžka 
se nachází tři vertikální T-drážky, kde je možno ve vertikální pozici upnut obzvláště dlouhé či těžké 
obrobky, nebo obrobky s velkým průměrem. Na zadní straně strojního lůžka se nachází tři 
horizontální T-drážky, se kterými je možno provést upnutí naklápěcího stolu či přídavného křížového 
stolu. Na základě přídavného namontovaného naklápěcího stolu je možno snadno provést další vrtací 
a frézovací činnosti.   
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Seřízení 

 

Klidný běh vřetene je zajištěn pomocí spirálové pružiny na levé straně vřeteníku. Vyváženost vřetene 
by měla být nastavena tak, aby vřeteno i s vrtací hlavou se nepřeklápělo, pokud dojde k zastavení 
vřetene. 
K pevnému dotažení nebo uvolnění pružiny povolte šrouby u pouzdra pružiny a pouzdro odejměte. 
Poté opět pevně dotáhněte šrouby u pouzdra, jakmile pružina byla správně seřízena. 
 
 

Nastavení spojky 
 

Spojka se nachází na horní straně šnekové hřídele. Pokud by docházelo k příliš velkému silovému 
odporu, spojka není schopna jít do záběru.  V tomto případě použijte vhodný nástroj, se kterým jste 
schopni provést otáčení kruhové matice se zářezem ve směru otáčení hodinových ručiček, abyste 
dokázali tento silový odpor redukovat. Maximální silový odpor je schopen dosáhnout hodnoty 8000 
N. Poté nastavenou hodnotu silového odporu zajistěte pomocí dotažení šroubu.    
 
 

Seřízení vrtací hlavy a sloupu 
 

Upnutí vrtací hlavy probíhá pomocí přípravku na horním konci upínáku vřetene ve středu obou 
naklápěcích válců. Upínací přípravky se skládají ze sady talířových pružin, pístů, válců a šroubů.  
 
Nasaďte vrtací hlavu do své středové pozice a otevřete kryt na levé straně. Šroubem otáčejte ve 
směru hodinových ručiček, abyste zvýšili upnutí. Pokud nedojde k dostatečnému upnutí, otevřete 
levý kryt upnutí sloupu, uvolněte vedení olejového rozvodu a otáčejte písty proti směru hodinových 
ručiček.   
 
 

Nastavení upnutí sloupu 
 

Existují dvě možnosti.  Jednu naleznete na horním konci sloupu, kdy vrtací hlavu dejte do své 
středové pozice, přičemž je kryt otevřen a seřizovacím šroubem buď provádíte dotažení či 
uvolňování. Druhá možnost se nachází na spodním konci sloupu. Zde musí dojít k uvolnění matice „B“ 
o cca 1-2 otáčky a následovně musí být šroub „C“ pevně dotažen či uvolněn. Pomocí šroubu „A“ je 
možno provádět seřízení výškového pohybu upínacího přípravku. Pomocí dotažení tohoto šroubu je 
výška redukována, povolení tohoto šroubu je na výšce přidáváno. 
 
 

Nastavení hydraulické části stroje 
 

Pokud upínací přípravek vrtací hlavy resp. sloupu pevně nastaven a vzájemný odstup není 
dostatečný, působí to poté dost závažné problémy s otáčením vřetene. Proto musí být tlak 
v hydraulické jednotce zvýšen.   
 
Za tímto účelem otevřete levá dvířka u upínacího přípravku sloupu a otáčejte ručním ovládacím 
kolem sloužícím přepouštěcímu ventilu. Ponechte běžet olejové čerpadlo a měřte tlak. Povolte šroub 
na přední straně ručního ovládacího kola, otáčejte ručním kolem a měřte výstupní tlak. Pohybujte 
vřeteníkem, dotáhněte opět pevně šrouby a uzavřete dvířka. Tlak by se měl v normální oblasti 
pohybovat v rozmezí 2 – 2,2 MPa. 
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Nastavení spáry sloupu 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poté co delší dobu nebude stroj v provozu, může docházet k vibracím u vřeteníku. Tyto vibrace jsou 
způsobeny špatným nastavením spáry resp. i opotřebením sloupu.    
 
Aby bylo možno provést potřebné seřízení, vyjměte nejprve ochrannou pružinu a otevřete kryt na 
pravé straně strojního lože. Povolte šrouby „A“, dotáhněte pevně šrouby „B“ a tím budete redukovat 
mezeru mezi sloupem a pružinou sloupu. Dbejte přitom na to, aby tato odchylka nebyla větší jak 0,04 
– 0,05 mm. Malá odchylka způsobuje, že všechny pohyby podél sloupu jsou poté těžce proveditelné a 
tím i poškozují sloup.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 25 - 

Hydraulická a elektrická jednotka 

 

Hydraulika 
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Kompletní hydraulická jednotka se nachází ve vnitřním prostoru sloupu. Upnutí vrtací hlavy a též i 
upnutí sloupu je uskutečněno pomocí talířových pružina. Funkce hydraulické jednotky je zabezpečuje 
na písty tvořit tlak tlakovým olejem, který působí proti funkci pružinové blokace. Toto zařízení 
redukuje pracovní požadavky obsluhy a zajišťuje dostatečné napnutí, i když je stroj mimo provoz. 
Hydraulický systém se skládá z motoru, spojky, olejového čerpadla, přepouštěcího ventilu, měřidla, 
filtru, válce atd.   
 
 

Elektrické připojení 
 

Dodávka elektrické energie stroje je založena na potřebě 380 V / 50 Hz, 3fázového proudu. Zajištění 
elektrických obvodů řídících jednotek a též i osvětlení je v hodnotě 24 V. U řídícího obvodu se nachází 
pojistky sloužící proti možnému elektrickému zkratu a též i nouzový vypínač (Not/Aus).    
 
Hlavní spínač (QF 1) slouží k připojení elektrického okruhu a je vybaven ochrannou jednotkou. 
Proudový okruh je spojen s automatickým spínačem (QS 1). Tento spínač chrání stroj před přetížením 
a zkratem v elektrickém rozvodu.   
 
Hlavní jistící spínač (QF 2) chrání motor před přetížením.    
Jistící spínač (QF 5) slouží k ochraně chladicího čerpadla.   
 
Vrtání závitů je prováděno pomocí převodníku (INV 1). Volbu provádějte pomocí spínače SX1. Doraz 
je seřízen pomocí spínačů SQ2 a SQ3. 
 
Spínač XS1 otočte do pozice „Gewindebohren (řezání závitů)“ (1). V pozici „0“ proces zastavíte. 
Stiskněte spínač SB4. Vřetene se začne otáčet směrem vpřed. Sjeďte s vřetenem níže a nasaďte jej 
k obrobku. Jakmile bude dosažena hodnota hloubky vrtání, sepne se koncový vypínač SQ 2. Vřeteno 
se začne otáčet v protisměru a vzdálí se od vrtací hlavy. Jakmile se vřeteno dostane opět do své 
hořejší polohy, spustí se koncový SQ3. Vřeteno se opět začne točit směrem vpřed a první pracovní 
krok je dokončen. Pokud budete chtít kdykoliv v procesu práci přerušit, použijte za tím účelem spínač 
SB-4. Vřeteno se začne točit obráceně a proces vrtání závitů je skončen. Pokud poté na hlavu opětně 
zatlačíte, vřeteno se začne točit opět směrem vpřed a můžete pokračovat dále s procesem vrtání 
závitů. 
 
K vrtání stiskněte spínač SX1 a uveďte jej do pozice „0“. D 
Stiskněte spínač SB5 a vřeteno se začne otáčet v protisměru. K pozastavení činnosti vřetene stiskněte 
SB 3. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Během vrtání závitů se motor otáčí ve změnách jak vpřed, tak i vzad. Neprovádějte proto více jak 8 
vrtání během 1 minuty. Pokud dojde k situaci, kdy je motor velmi zahřátý, vypněte na určitou dobu 
stroj a ponechte jej vychladnout.   
 
 

Posuv 
 

Pomocí činnosti s jedním ze třech ovladačů je možno vřeteno o 5 - 6 mm sklopit. Elektromagnetická 
spojka bude aktivována a posuv bude zahájen. Ukazatel HL2 se rozsvítí. 
 
Proces bude pomocí koncového spínače pozastaven, jakmile bude dosaženo požadované hodnoty 
hloubky vrtání.  
 
Pokud bude třeba posuv zastavit, stiskněte opětně tlačítko, aby došlo k vypnutí elektromagnetické 
spojky. Vřeteno v tento okamžik zajede do své výchozí pozice.
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Nouzový vypínač (Not/Aus) 
 

Pokud by došlo během provozu k nějakému úrazu či nehodě, okamžitě stiskněte nouzový vypínač. 
Převod síly bude okamžitě stykačem přerušen a stroj se zastaví. Aby bylo možné stroj opět 
nastartovat, musíte resetovat mechanickou zábranu u nouzového vypínače.    
 
 

Nadzdvihnutí vřetníku, sloupu a vrtací hlavy 
 

Za tímto účelem použijte ovladač SB8. Motor M2 se pohybuje pouze směrem vpřed. Vřeteník vyjede 
společně se sloupem směrem vzhůru. Stiskněte spínač SB9. Motor M2 se začne otáčet v protisměru a 
vřeteník začne sjíždět podél sloupu směrem dolů, Uvolněte spínač a pohyb se zastaví.    
 
 

Ochranný kryt 
 

Stroj není možné uvést do provozu, pokud ochranný kryt nebude správně namontován. 
 
 

Upnutí sloupu a vrtací hlavy 
 

Stiskněte tlačítko SB7 u (17). Bude aktivováno hydraulické čerpadlo (M3). Sloup a posuvné rameno 
bude uvolněno. Uvolněte SB7. Hydraulické čerpadlo (M3) se zastaví. 
 
 

Údržbářské činnosti u elektrické jednotky 
 

 Odpojte stroj od přívodu elektrické energie vždy před jakýmkoliv začátkem údržbářských činností 
na stroji. 

 Nečistoty či jiné zbytky materiálu odstraňujte pravidelně. Stroj promazávejte v pravidelných 
intervalech.  

 Petrolej a benzín není k čištění stroje povolen. 
 Provozní hodnoty napětí v síti elektrického rozvodu nesmí jmenovité napětí stroje překročit či 

naopak nedosáhnout požadované úrovně o maximální odchylku 10%.   
 Aby byly zaručeny bezproblémově všechny funkce stroje, je nutno na stroji provádět pravidelné 

údržbářské kontroly a činnosti.  
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Údržbářské činnosti 

 
 

Důležitým předpokladem pro bezporuchový a bezpečný provoz, pro dlouhou životnost stroje a 
vysokou kvalitu vyráběných produktů je odborná a pravidelná údržba. 
 

 Denní promazávání potřebných mazacích míst na stroji je nesmírně důležité, aby bylo možno 
zaručit dlouhou životnost stroje.  
 

 Maximální krouticí moment stroje činní 125 Nm. Maximální síla odporu pohonného systému 
8000 N. Vysoké otáčky kombinované s velkou posuvnou rychlostí se zásadně nedoporučuje.   

 
 Standardní vrták s možností vrtání ve 118° disponuje sice značnou vrtnou sílou, ale na druhé 

straně vede k velmi rychlému opotřebování stroje, což může dále značně snižovat přesnost a 
zejména i kvalitu vrtaných průměrů. Jakékoliv dobroušení vrtacích nástrojů je proto 
nezbytné, obzvláště u vrtáků s velkým průměrem. Při vrtání v materiálech z litiny je mnohdy 
lépe obrábět ve dvou různých úhlech. Druhý použitý úhel by měl mít hodnotu 70°. 

 
 Použití záhlubníku s vodícím čepem se třemi hranami se doporučuje více k čelnímu 

zahlubování, neboť používání běžného vrtáku vede k vibracím. Pracovní výsledky u čelního 
zahlubování je možno zlepšit tím, že zadním úhlem normálního vrtáku se bude obrábět ve 
dvou různých úhlech a přitom redukovat vrtací rychlost a rychlost posuvu. 

 
 Na základě velmi častých změn ve směru otáčení motoru při vrtání závitů, dochází 

k přehřívání motoru a řemenu. Z tohoto důvodu časté a dlouhé trvalé vrtání závitů se proto 
nedoporučuje. Pokud dojde k přehřátí motoru, je nutné stroj vypnout a ponechat motor 
vychladnout.    

 
 Při frézovacích činnostech je třeba zachovat dostatečnou řeznou sílu. Stroj je vybaven sice 

frézovací funkcí, ale stroj není konstruován jako frézka. Pokud frézujete s velkým využití síly, 
pohybuje se sloup a  pracovní stůl. Proto se doporučuje jak pracovní stůl, tak i sloup před 
začátkem práce pevně upevnit a zvolit přiměřenou posuvovou rychlost.    

 
 Uzavřete ventil chladicího systému na levé straně vřeteníku, pokud budete montovat či 

upínat nástroje či obrobek. Vypněte chladicí systém, pokud tento proces bude trvat déle jak 
10 minut.    

 
 Filtr, hydraulické komponenty stroje, hadice a mazné díly stroje musí zůstat a být udržovány 

v čistotě.     
 

 Neklaďte na vřeteno příliš velkou zátěž. Spíše využívejte nastavení výšky pracovního stolu, 
nežli pohybu vřetene. Jak vřeteno, tak i sklíčidlo pravidelně řádně očistěte před výměnou 
každého vrtáku. Zásadně nepoužívejte žádné poškozené či rezavé vrtáky.      

 
 Čistěte rozvodovou skříň a odstraňujte prach, který se tam nashromáždí. Při čištění 

elektrických dílů nikdy nepoužívejte petrolej, benzín či naftu. 
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Ochrana životního prostředí 
 

Dbejte na to, aby při práci na vrtací hlavě byla použita jímací nádrž, která vystačí pro zachycované 
množství kapaliny. Dále je třeba dbát na to, aby do země nevytekly žádné oleje a kapaliny.  
 
Jestliže kapaliny nebo oleje vytekly, pak je ihned važte vhodným prostředkem absorbujícím olej a 
dbejte na to, aby byly zlikvidovány podle národních předpisů pro ochranu životního prostředí. 
 
 

Systém mazacích prostředků 
 

Promazávání probíhá pomocí šneku resp. šnekové hřídele. Obě zařízení se nachází na spodní straně 
vřeteníků.    
 
Stav oleje by měl neustále ležet nad centrální značkou na měrce oleje. Stav oleje nenaplňujte příliš, 
aby nedošlo k výronu kapaliny.  
 
Vodící dráhy, vrtací hlavu a též i seřizovací šrouby s pohybem nahorů či pohybem dolů vyžadují 
manuální promazávání. Ložiska a též i pohonný systém vřetene musí být též pravidelně promazáván.   

 
 
 

Doplnění oleje 
 

Ve vřeteníku je olejové čerpadlo k promazávání převodovky.   
 
UPOZORNĚNÍ: 
Z bezpečnostních důvodů je při dodávce stroje, stroj dodáván bez olejové náplně.   
 
Postupujte následujícím způsobem, abyste stroj doplnili potřebným olejem:    
 
Otevřete olejovou uzávěrku a použijte k nalévání oleje trychtýř. Stroj jste doplnili olejem 
v dostatečném množství, pokud stav oleje na ukazateli dosáhne červeného označení. Hodnota tohoto 
červeného označení by neměla být překročena, protože jinak by mohlo dojít k úniku oleje ze stroje 
přetečením.  
 



 

 - 30 - 

1. Výměna oleje:  
nejprve po odpracovaných 120 hodinách a poté ročně   

 
2. Olejová kvalita: 

pro posuv olej – převodovkový olej č. 68  
Upínací části – hydraulický olej č. 46 
 

3. Likvidace oleje:  
Olej, či jiné látky škodící životnímu prostředí nikdy nelikvidujte tím, že byste jej vylili do 
kanálů, řek či jiných vodních zdrojů. 

 
 
 
 

Údržba 
 

Čas od času odstraňte prach, který se nashromáždí v motorovém prostoru.  
 

Naneste tenkou vrstvu ochranného vosku na stůl a sloup k zabránění vzniku možné koroze.  
 

Pokud jsou piktogramy na stroji již nečitelné, nahraďte je novými  
 
 
 

Chladicí kapalina 
 

Pohybující se nádržka chladicí kapaliny se nachází na levé zadní straně pracovního stolu. Na přední 
straně této nádrže naleznete elektrické čerpadlo ke stavu chladicí kapaliny. Průběhovou rychlost 
chladicí kapaliny je možno regulovat pomocí kulového ventilu.    
Dbejte na to, aby byla chladicí kapalina pravidelně (každé 2 měsíce)vyměněna, protože může 
docházet ke vzniku špíny, plísně a baktérií.  Před výměnou nové chladicí kapaliny nejprve vyčistěte 
nádrž chladicí kapaliny od nečistot. 
 
 

Čištění 
 
Čištění: K čištění je nejlépe použít vhodných háčkových přípravků pro odstranění špon. Nečistěte 
nikdy stroj se stlačeným vzduchem  - odlétající špony vás mohou zranit. Čistěte všechny díly pečlivě 
suchým ručníkem.  
 
Čistící přípravky:  Čistěte všechny nakonzervované plochy s lehkými rozpouštědly či neagresivními 
čisticími prostředky, či petrolejem či naftou.  Nepoužívejte zásadně ředidla či benzín. Tím může dojít 
k poškození lakovaných ploch. Je vhodné i povrch dále ošetřit s 20 W motorovým olejem.  Odmastěte 
stůl a sloup s nějakým běžným odmašťujícím prostředkem. V žádném případě nepoužívejte ředidla či 
vodu. 
 
 Odejměte kryt pohonu. Vyčistěte všechny díly a promažte je následovně s nějakým vhodným 
tukovým mazadlem (viz kapitola údržby)  
 

Naneste tenkou vrstvu ochranného vosku na stůl a sloup k zabránění vzniku možné koroze. 
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Likvidace 
 

 Při likvidaci stroje musí být veškerý olej ze stroje odstraněn.  
 Takto musí být odstraněny rovněž i všechny mazací či nebezpečné látky ze stroje (viz úvod do 

údržby)  
 Stroj samotný tak i další problematické látky musí být zlikvidovány dle předpisů té země, kde 

stroj bude likvidován.  
 Elektrické vybavení stroje je nutno považovat jako elektronický šrot a dle toho jej i likvidovat. 

Další kovové části stroje podléhají následovné recyklaci. 
 
 

Intervaly údržby: 
 
týdně 
 

- Stahovací šrouby – napětí klínového řemenu:  
- Zkontrolujte stav stahovacích šroubů a napětí klínového řemenu ve všech případech 

šrouby případně dotáhnout.  
- Napětí klínového řemenu – klínový řemen musí být v každém případě správně napnut.  
 

měsíčně 
 

 Sloupová vrtačka a stojan - naolejovat 
- Sloupová vrtačka se musí pravidelně naolejovat komerčními oleji.  
- Stojan je nutno pravidelně promazat běžnými tukovými mazivy. 

 
pololetně 
 

- Vizuální prohlídka stavu klínového řemene na hlavě vrtačky.  
- Zkontrolujte především klínový řemen na stupeň opotřebení a pórovitost. 

 
 Přezkoušení stavu elektroinstalace 

- Zkontrolujte stav všech prvků stolní či sloupové vrtačky a stav elektrotechnické výbavy  
 

v případě potřeby 
 

 Nastavení pružiny pro vracení vřetene  
- Obě dvě matice je třeba u pouzdra uvolnit točením proti směru hodinových ručiček o cca 

jednu čtvrtinu otočení. V žádném případě matice kompletně nevyšroubovávejte. 
- Držte pouzdro v jedné ruce a druhou rukou ji lehce vytáhněte ven. 
- S pouzdrem pružiny musí být tak dlouho točeno, až dojde k tomu, že kolíček zapadne na 

další zářez. 
-  

Upozornění: Pokud chceme zvýšit napětí pružiny, pak točte ve směru hodinových ručiček, pokud 
naopak chceme napětí snížit, pak točte proti směru hodinových ručiček. Uložení pružiny v pouzdru 
musí být správně provedeno, teprve poté je možno opětně dotáhnout uvolněné šrouby.  Pomocí 2. 
matice kontrujte 1. matici.  Pouzdro pružiny pro vracení vřetene nesmí v žádném případě při 
dotahování matic být narušeno. 
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Odstranění vzniklých problémů 

 

 

 

 

 

 

Problém Možná příčina Odstranit pomocí 

Hlasité zvuky během 
pracovní činnosti stroje  

1) Špatné napnutí klínového 
řemene 
2) Suché vřeteno 
3) Uvolněný pohon vřetene 
 
4) Uvolněný motorový pohon 

1) Nastavte napětí 
2) Promažte vřeteno 
3) Dotažení stavící matice je nutno 
přezkoušet, případně jí dotáhněte  
4) Dotáhněte seřizovací šrouby u 
pohonné jednotky  

Vrták je velmi zahřátý 1) špatné otáčky motoru 
2) špony zůstávají ve vrtaném 
otvoru 
3) Tupý nástroj 
4) Příliš pomalý posuv 
5) Žádné mazání 

1)Změňte otáčky 
2) Pravidelně vyjíždějte z otvoru 
vrtákem a odstraňujte pozůstalé 
špony 
3) Nabrousit vrták 
4) Zrychlete posuv 
5) Promažte vrták 
 

Vrták nevytváří kulatý 
otvor  
 

1) Tvrdé místa ve vrtané hraně 
obrobku, či řezný úhel není 
správný.  
2) Vrták je ohnutý 

1) Správně nabruste vrtací nástroj 
2) Vyměňte vrták  

Obrobek se tříští  1)Není použita žádná podložka 
pod obrobkem 

1) Použijte podložku 

Obrobek se otáčí společně 
s vrtákem 

1) Obrobek není správně upnut  1) Správně upněte obrobek  

Vrták se blokuje 
v obrobku  

1) Nástroj se zaseknul v obrobku 
či příliš rychlý posuv  
2) Nesprávné napnutí klínového 
řemene 

1)Pokuste se obrobek správně 
uchytit 
2) Nastavte správné napnutí 
řemene 
 

Nástroj se tluče či skáče 1) Ohnutý vrták 
2) Vymletá vřetenová ložiska 
3) Vrták je špatně uchycen ve 
sklíčidle 
4) Je špatně namontováno 
sklíčidlo 

1) Nasaďte správný vrták 
2) Vyměňte ložiska 
3)Nasaďte správně opětně vrták 
4) Sklíčidlo namontujte správně 
 

Zpětný návrat vřetene je 
buď velmi rychlý, či 
pomalý  

Špatné napnutí vratných pružin Nastavte správné napnutí 

Sklíčidlo se nedá umístnit 
do vřetene 

Špína, maz či olej je v závitech 
sklíčidla či příp. vřetena  

Vyčistěte závity pomocí běžných 
čistidel.  
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Plán elektrického zapojení 
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Kuličková ložiska 
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Seznam náhradních dílů 
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No. Name of the parts No. Name of the parts 

1 Cover  29 Cover board 

2 Front bed 30 Column  

3 Worktable  31 Protection sleeve for coulmn  

4 Button cover box 32 Pressing ring  

5 Back bed 33 Bearing  

6 Right cover board 34 Bearing  

7 Motor stanchion 35 Spring  

8 Washer  36 Clamping seat 

9 Hexagon thin nut 37 Cover  

10 Small wheel 38 Bearing seat  

11 Motor soleplate 39 Bearing  

12 Cover  40 Spring  

13 Bearing cover 41 Bearing  

14 Round nut 42 Round nut 

15 Bearing  43 Ram  

16 Washer  44 Dial  

17 Bearing  45 Motor seat 

18 Washer  46 Piston  

19 Bearing  47 Oil pool 

20 Wheel  48 Round nut 

21 Main nut 49 Spring  

22 Lever  50 Spring quill  

23 Nut seat 51 Clamping device 

24 Cover (above) 52 Base  

25 Nut  53 Box type worktable 

26 Protection cover for lever 54 Connecting board for worktable 

27 Ring  55 Rotative worktable 

28 Guide way sleeve   
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No. Name of the parts No. Name of the parts 

1 Knurled nob 38 Small shaft 

2 Knurled bolt 39 Positioning bracket 

3 Scaled screw 40 Combination  

4 Scaled nut 41 Combination  

5 Positioning block 42 Bearing  

6 Support for the vernier 43 Bearing 

7 Scaled indicator sheet 44 Axle  

8 Spindle  45 Panel logo 

9 Scale clamper 46 Spindle box 

10 Bearing cover 47 Knob  

11 Bearing 48 Hand lever  

12 Bearing 49 Handle seat 

13 Washer 50 Positioning tray 

14 Bearing 51 Guard ring 

15 Spindle quill 52  Handle shaft 

16 Bearing 53 Fork lever( A ) 

17 Washer 54 Pin ( A ) 

18 Bearing 55 Fork lever( B ) 

19 Round nut 56 Pin  

20 Washer 57 Fork lever shaft( B ) 

21 Round nut 58 Stop ring 

22 Bearing seat 59 Locked sleeve(two) 

23 Bearing  60 Nut sleeve 

24 Feed gear 61 Locked sleeve(one) 

25 Spline quill 62 Locked screw 

26 Bearing 63 Washer for adjusting 

27 Gear  64 Cover  

28 Gear 65 Handle seat 

29 Bearing 66 Hand lever 

30 Bearing cover 67 Oval knob 

31 Signal tray 68 Round nut 

32 Cover  69 Screw thread quill 

33 Cover type nut 70 Knob  

34 Hexagon thin nut 71 Cover  

35 Handwheel  72 Bearing  

36 Dial  73 Bearing seat 

37 Positioning sleeve 
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No. Name of the parts No. Name of the parts 

74 Bearing  117 Cam quill 

75 Small shaft 118 Cam  

76 Feed gear  119 Ball shaft 

77 Feed gear 120 Fork lever 

78 Support for block 121 Lever ( A ) 

79 Oil pump 122 Lever shaft( A ) 

80 Oil pump seat 123 Positioning sleeve 

81 Bearing  124 Support block for cam  

82 Gear 125 Indictor tray 

83 Spline shaft 126 Handle  

84 Gear 127 Cam shaft 

85 Bearing  128 Spline shaft 

86 Spindle box cover 129 Feed gear 

87 Bearing  130 Bearing 

88 Spline shaft 131 Feed gear  

89 Bearing 132 Spline shaft(III) 

90 Gear for oil pump 133 Feed gear  

91 Bearing  134 Sleeve  

92 Gear for oil pump 135 Feed gear  

93 Gear shaft 136 Feed gear 

94 Bearing  137 Bearing  

95 Cover  138 Cover  

96 Bearing cover 139 Round nut  

97 Washer for adjusting 140 Washer  

98 Bearing  141 Bearing 

99 Washer for adjusting 142 Bearing seat 

100 Horizontal shaft 143 Bearing  

101 Bearing  144 Worm cover 

102 Washer  145 Bearing  

103 Worm wheel  146 Worm shaft 

104 Sleeve  147 Taper gear  

105 Bearing  148 Bearing  

106 Feed side cover 149 Clutch seat (below) 

107 Hand seat  150 Bearing  

108 Washer for adjusting 151 Overload protection seat 

109 Pressing cover 152 Round nut  

110 Lever  153 Round nut 

111 Hand lever 154 Washer  

112 Knob  155 Spline shaft(IV) 

113 Core lever 156 Feed gear 

114 Block  157 Feed gear 

115 Lever( B ) 158 Bearing  

116 Lever shaft( B ) 159 Bearing cover 
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Záruční podmínky 

 
 

1. PWA HandelsgesmbH, Nebingerstraße 7a, 4020 Linz, Rakousko, přebírá jako smluvní partner 
v rámci záruky garanci na všechny závady, které se objeví při předání stroje.  

 
2. Die PWA HandelsgembH přejímá garanci pouze za závady, které byly mu sděleny jako 

bezprostřednímu smluvnímu partnerovi.  U závad, které vznikly v případě předání stroje 
zákazníkovi pomocí smluvního partnera, za všechny závady přejímá garanci tento smluvní partner 
PWA HandelsgesmbH. PWA HandelsgesmbH poskytuje přímou záruku výhradně zákazníkům, se 
kterými je v přímém smluvním vztahu. 
 

3. Je stanoveno, že záruční doba činí 24 měsíců od dodání stroje. 
 
4. Záruka zahrnuje odstranění všech nedostatků, které narušují řádnou funkci stroje. Pokud 

nedojde k odstranění závady, má zákazník právo výměny zařízení či zrušení kupní smlouvy.    
 

5. Při vznesení záručních nároků je nutno použít písemný popis chyby (za použití zápisu závady, 
který je možno si stáhnout v oblasti možnosti stažení dokumentů na www.bernardo.at. Pokud 
není PWA HandelsgesmbH Vaším přímým partnerem, obraťte se na obchodníka, se kterým Vás 
váže uzavření kupního vztahu.  

 
6. Poskytnutí záruky a záruka zaniká, jestliže byl koupený předmět změněn třetí stranou nebo 

vestavbou dílů cizího původu, a škoda vzniklá na zakoupeném předmětu je v příčinné souvislosti 
se změnou. Poskytnutí záruky a záruka dále zaniká při nedodržení předpisů dodacího závodu o 
ošetřování a údržbě koupeného předmětu. Vyloučena jsou dále poškození, která vyplývají 
z neodborného nebo nedbalého zacházení. 

 
7. Po uplynutí záruční doby mohou být opravářské práce prováděny odbornými firmami, náklady 

na ně nese zákazník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotisky, reprodukce celého nebo částí tohoto návodu k obsluze jsou dovoleny jen s písemným 
souhlasem firmy PWA GmbH. 

http://www.bernardo.at/


 

 

Prohlášení o CE konformitě zařízení, které je platné pouze v německy mluvících zemích 

 

 



 

 

Prohlášení o shodě výrobku, které je platné v neneměcky mluvících zemích 
 

 
 



 

 

PWA Maschinengroßhandel (Velkoobchod se stroji) 
Nebingerstraße 7a/A 4020 Linz - Austria 

Tel.: +43/732-66 40 15 – fax: +43/732-66 40 15-9 

bernardo@pwa.at  www.bernardo.at 
 
 
 

CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

podle 
směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II, část 1B 

 
 

Prohlašujeme tímto, že níže vyznačený stroj na základě své koncepce a konstrukce a 
provedení, které jsme uvedli na trh, odpovídá příslušným základním bezpečnostním a 
zdravotním požadavkům směrnice EU 2006/42/ES, s výjimkou bodu této směrnice 1.7.4 „Návod 
k obsluze v jazyce kupujícího“. Dále norma plně odpovídá směrnicím 2006/95/ES a 
2004/108/ES.  Změnou stroje, která nebude námi odsouhlasená, ztrácí toto prohlášení platnost. 
 
Speciální technická dokumentace na základě                PWA HandelsgmbH 
Přílohy VII, část B byla vytvořena a je spravována:       Nebingerstrasse 7a 
                                                                                             A-4020 Linz  
 
Speciální technická dokumentace je předána na základě národních ujednání v elektronické 
podobě. Ochranná práva výrobce uvedeného zařízení zůstávají nedotčena. 
 
Označení stroje:    vrtačka 
 
Typ stroje:     SRB 40 
       
Číslo stroje:     …………………………. 
                                                                      od dubna 2010 
Rok výroby:     ………………………….. 
 
Aplikované harmonizované normy: EN ISO 12100-1:2009 
      EN ISO 12100-2:2009 
      EN  60204-1:2006 

EN  349:2008 
EN ISO 13850-2006    

 EN ISO 13857-2008  
 
 
 
 
 
Místo / datum     Linz, 30.4.2010 
 
       

Jméno a funkce podpisovaného:               PWA HandelsgmbH 
                                                                        Nebingerstrasse 7a, A-4020 Linz  
                                                                        Bernhard Pindeus - jednatel 

mailto:berenardo@pwa.at
http://www.bernardo.at/


 

 

BERNARDO
®
 

                         www.bernardo.at 

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
 
 Objednávka v záruce 

 Objednávka za platbu 

 Poptávka 
    (zaškrtněte, co se hodí) 
 
 

Vážené dámy a pánové, 
 
abychom mohli zajistit hladký průběh objednávek náhradních 
dílů, prosíme Vás, abyste úplně vyplnili následující formulář  
a zaslali nám ho s kopií příslušných označení náhradních dílů  
faxem.  

 

S přátelskými pozdravy 
 
Váš  tým BERNARDO  
 
Firma: ___________________________________________________________________________ 

Adresa:___________________________________________________________________________ 

Telefon / fax: ______________________________________________________________________ 

Označení stroje: ______________________________  Číslo stroje: __________________________ 

Rok výroby: _____________ Váš odborný obchodník (bezpodmínečně vyplnit): _________________ 

 
 

 

 

 

 

Náhradní díl č. Označení  Návod k provozu-strana Počet  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
Datum ____________________________   Podpis ______________________ 
 

Neúplně vyplněné formuláře nemohou být zpracovány!!! 

 

Datum přijetí: 
 
 

      (PWA-interní) 
 
Číslo objednávky: 
 
 

      (PWA-interní) 
 
 

Pro reklamace v záruční lhůtě: 

Faktura číslo: ________________________    Datum faktury: __________________ 

Zpráva o vadě (nezbytně vyplnit): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 


