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Úvod 

 

 

Vážený zákazníku! 
 
Jsme rádi, že jste se rozhodl pro výrobek naší firmy. 
 
Tento obslužný návod je vytvořen výhradně pro naše zákazníky. 
Z této příručky můžete získat veškeré pokyny týkající se správného použití, obsluhy, údržby, jakož i 
obstarání náhradních dílů. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Snahou výrobce je neustálé zlepšování parametrů strojů. V důsledku toho se může stát, že určité, již 
provedené, změny a inovace se v provozním návodu dosud neobjevily. Vždy však usilujeme o to, aby byl 
provozní návod dodáván v souladu s aktuálním stavem stroje. 
 
Dříve nežli stroj uvedete do provozu, pročtěte si prosím pozorně tento provozní návod. Zabráníte tím 
možným problémům a poškozením stroje, ke kterým by mohlo dojít v důsledku neodborných manipulací 
se strojem. 
 
Bezporuchový a hospodárný provoz stroje je možný pouze tehdy, jestliže bude na stroji pravidelně 
prováděna údržba a stroj bude správně obsluhován.  
 
Za škody, které na stroji vznikly v důsledku nedodržení následujících doporučení a pokynů, uvedených 
dále v této příručce, nepřebírá výrobce žádné záruky 
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Upozornění !!! 
 
 
 
 
 
 

Tento provozní návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny týkající se správné instalace, údržby a obsluhy 
stroje včetně jeho příslušenství. 
 
Jeho nepozorné pročtení, nesprávný výklad či nesprávná aplikace zde uvedených pokynů, může ve svém 
důsledku vést ke zranění nebo k věcným škodám. 
 
Vlastník tohoto stroje a příslušenství, je zodpovědný za bezpečné použití stroje a jeho příslušenství. 
 
Výrobce neposkytuje žádné záruky v případě zranění nebo hmotných škod, jestliže tyto vznikly z důvodů 
nedbalosti, nesprávné manipulace, v důsledku změn na stroji nebo jeho nesprávným použitím. 
 
Během dalšího vývoje mohou být prováděny technické nebo vizuální změny bez upozornění na tyto změny. 
Všechny rozměry, pokyny a údaje v tomto návodu pro použití jsou proto bez záruky. Právní nároky, které by 
případně byly na základě tohoto návodu vznášeny, nemohou být proto uplatněny. 
 
Bezpečnostní štítky, kterými je stroj opatřen, ukazují, jakým způsobem se provozovatel stroje může chránit 
před úrazy. Majitel stroje se musí postarat o to, aby tyto štítky zůstaly na stroji a byly čitelné. Jakmile se štítky 
stanou nečitelné, pak je třeba tyto vyměnit a teprve poté je možno stroj znovu obsluhovat a provozovat. 
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Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 
 

Čtěte a dodržujte pečlivě následující bezpečnostní pokyny, jakož i celý provozní návod. Nedodržení 
tohoto návodu a bezpečnostních pokynů může mít za následek vážná zranění. Mějte tento provozní 
návod uložen v dosahu obsluhy a v případě potřeby jej předejte následníkovi. Dodržujte rovněž 
bezpečnostní pokyny a upozornění na možná nebezpečí, která jsou umístěna na stroji. Jestliže při 
vybalování zjistíte poškozen v důsledku přepravy, oznamte toto neprodleně Vašemu obchodnímu 
zástupci a zařízení neuvádějte do provozu! Obal prosím zlikvidujte ekologickým způsobem. 
Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo. 

 
 

 Bezpečná pracovní oblast stroje  

Dbejte na to, aby byl stroj obsluhován jen těmi osobami, které jsou obeznámeny s provozem stroje a s 
místy, kde může docházet k úrazům, a které jsou duševně i tělesně k takové obsluze plně způsobilé. Ujistěte 
se, že bezpečnostním pokynům bylo porozuměno jednoznačně a zřetelně. Děti a mladiství (s výjimkou mladistvých 
nad 16 let) nesmějí obsluhu stroje provádět.  

Zajistěte, aby se děti a nepovolané osoby pohybovaly pouze v bezpečné vzdálenosti od stroje. Jestliže stroj 
není právě používán, vypojte jeho přívodní vedení a vypněte spínač, abyste tak znesnadnili spuštění stroje 
nepovolanými osobami.  
 
Nekontrolovaný provoz stroje. Nenechávejte stroj nikdy bez dozoru, jestliže je tento v provozu. Tento stav 
výrazně zvyšuje riziko úrazu nebo hmotných škod. Dříve nežli stroj opustíte, tento vypněte a vyčkejte, dokud se jeho 
rotující části nezastaví.  
 
Pracoviště a samotný stroj udržujte vždy v čistotě a pamatujte také vždy na dobré a neoslňující osvětlení 
pracoviště (v souladu s národními předpisy). Nepořádek nebo nedostatečné osvětlení mohou mít za následek úrazy. 
V bezprostřední pracovní oblasti stroje neponechávejte žádné nástroje, předměty či kabely 

 
 

Bezpečná práce / ostatní rizika / vybavení osobní ochrany 
 

Stroj používejte vždy pouze v souladu a ve smyslu s jeho určením a v rozmezí jeho technických 
možností (viz technická data). 

 
 
 

Používejte vhodné ochranné brýle. Chraňte svoje oči, aby je úlomky a odletující třísky nemohly 
poškodit. Jestliže brýle nepoužijete, může to mít za následek závažné poranění Vašich očí! 
 
 

Vždy používejte masku chránící proti prachu tehdy, jestliže se při práci na stroji tvoří 
prach a na pracovišti není odsávání. Většina druhů působícího prachu (dřevo, kov) může 
vyvolávat dýchací onemocnění. Informujte se proto také, o jaký druh prachu se při Vaší práci 
jedná, a používejte vždy příslušnou ochrannou masku, která tento prach odfiltruje. 

 
Při práci na stroji používejte také vždy přiměřenou ochranu sluchu. Hluk vycházející ze 
stroje může způsobit dlouhodobé poškození sluchu nebo i jeho ztrátu. Údaje, týkající se Vašeho 
stroje, naleznete v technických datech stroje. 
 
Při práci noste vždy vhodný oděv. Nepoužívejte oděv volný, nepoužívejte rukavice, kravatu, 
šálu, nemějte rozpuštěné vlasy a nenoste bižuterii. To vše může být zachyceno pohyblivými částmi 
stroje. Jestliže máte dlouhé vlasy, noste pokrývku hlavy nebo síťku na vlasy. 
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Jestliže manipulujete s těžkými obrobky, noste neklouzavou obuv nebo bezpečnostní boty. 

 
 
 
Rukavice používejte pouze pro výměnu řezných nástrojů. Při práci na rotujících částech stroje 
je používání rukavic zakázáno. 

Buďte pozorní! Věnujte pozornost tomu, co děláte a do práce se pouštějte s rozumem. Je přísně 
zakázáno spouštět stroj pod vlivem alkoholu, drog nebo léků! Stroj rovněž nepoužívejte, jestliže se 
cítíte unaveni nebo nesoustředěni.  

 

Na stroji nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém se nachází plyny, prach nebo 
hořlavé kapaliny. Jiskry vznikající ve stroji mohou prach, hořlavé kapaliny nebo výpary zapálit. 

 
 
Jestliže provádíte na stroji údržbářské, přípravné nebo čistící práce vytáhněte síťovou 
zástrčku. Přesvědčte se, že se spínač nachází v poloze „OFF“ ještě předtím, nežli stroj opětovně 
připojíte na proudový obvod. Jestliže stroj již nebude používán, vytáhněte síťovou zástrčku. 

Neprovádějte čištění stroje tlakovým vzduchem. 
Při použití stroje buďte opatrní. Nástroj udržujte v naostřeném stavu a čistý, čímž dosáhnete toho nejlepšího a 
nejbezpečnějšího pracovního výkonu. Dodržujte pokyny týkající se údržby a výměny příslušenství. 

Před spuštěním stroje zkontrolujte všechna bezpečnostní zařízení a ujistěte se, že tato pracují správným 
způsobem. Na stroji pracujte vždy s předepsanými ochranami.  

Před započetím práce stroj vždy zkontrolujte na jeho možná poškození. Vždy by měla být zkontrolována 
funkce stroje. Pohyblivé části se nesmí „zadírat“ a musí bezvadně fungovat. Nikdy nepracujte na poškozeném stroji. 
Ochranná zařízení a části, které jsou poškozeny, by měly být buď řádně opraveny autorizovanou opravnou či servisní 
opravnou nebo vyměněny. 

Před zapnutím zkontrolujte spínací klíček, nastavitelné nástroje a odstraňte nástroje, které nejsou právě potřebné. 

Stroj nepřetěžujte. Stroj ani nástroj by neměly být používány k účelům, pro které tyto nejsou určeny. (Viz použití 
v souladu s daným určením). 

Nástroj i obrobek zajistěte! Obrobek musí být při práci vždy pevně upnut a rovněž tak nástroj pevně upevněn. 

Dbejte na správné držení Vašeho těla. Stroj byl navržen a postaven na základě ergonomických principů, přesto 
může při přípravě stroje a jeho čištění docházet ke značnému tělesnému namáhání. Pamatujte proto při práci 
s těžkými břemeny (nástroje/obrobky) na možnosti Vaší výkonnosti a v případě potřeby používejte technické 
pomocné prostředky. 

Správné smontování stroje. Všechny díly musí být správně smontovány a musí být splněny všechny požadované 
podmínky, aby tak byl zajištěn bezvadný chod stroje (viz Montážní návod). 
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Výstraha! Rotující díly. Dbejte na to, abyste za žádných okolností nesahali na rotující obrobky 
nebo rotující části stroje a dávejte pozor, aby rotujícími díly nemohly být zachyceny případné 
šperky nebo části oděvu. Pamatujte na vážné nebezpečí úrazu!! 

Výstraha! Rotující díly. Dbejte na to, abyste za žádných okolností nesahali na rotující obrobky 
nebo rotující části stroje a dávejte pozor, aby rotujícími díly nemohly být zachyceny případné 
šperky nebo části oděvu. Pamatujte na vážné nebezpečí úrazu! 

 
Používejte jen originální díly! Jako náhradní díly, obzvláště pak bezpečnostní prvky a řezné nástroje, je třeba vždy 
použít originální díly, protože díly, které nebyly vyzkoušeny a uvolněny pro použití samotným výrobcem, mohou 
způsobit nepředvídatelná poškození.   

Před použitím stroj sestavte v souladu s údaji uvedenými v montážním návodu. Jestliže při montáži použijete 
podstavec, musí mít tento dostatečnou nosnost (zohlednit hmotnost stroje, nástroje a obrobku) a se strojem musí být 
pevně sešroubován, a to ještě předtím než začnete pracovat. 
 
Měření prováděná na upnutých nástrojích se smí provádět pouze v klidovém stavu stroje. Nepokoušejte se 
obrábět žádné obrobky, které jsou pro Váš stroj příliš malé nebo příliš velké. 

Nikdy nepoužívejte „popraskané“ nebo deformované nástroje, případně ani nástroje opravené. Takové 
nástroje okamžitě nechte „sešrotovat“! 

Nikdy nepoužívejte stroj, který má vadná bezpečnostní zařízení/prvky. Tyto mohou být velmi nebezpečné a 
musí být okamžitě opraveny. 

Pokud by k problémům na stroji došlo při práci, je třeba stroj okamžitě vypnout (odstranění závad viz „Odstranění 
problémů“ nebo kontaktujte Vašeho prodejce). 

 

 

 

Elektrická bezpečnost 

 Před spuštěním stroje pamatujte na to, aby elektrické připojení bylo provedeno elektrikářem k tomuto 
úkonu oprávněným, toto platí s výjimkou strojů s již předem namontovanou zástrčkou. 

Správné síťové napětí! Dbejte na to, aby údaje na typovém štítku stroje byly v souladu s napětím použité sítě, tyto 
se mohou lišit o max. 10%. Jestliže napětí proudového zdroje není v souladu s napětím pro stroj, může dojít 
k závažným úrazům nebo také k poškození stroje. 
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Nebezpečí vycházející z elektrického proudu! Tyto stroje smějí být provozovány pouze na jedné proudové síti 
s fungujícím ochranným vodičem (PE). Vedení síťového přípoje, prodlužovací vedení, jakož i skříně s elektrickými 
prvky musí být pravidelně kontrolována. Zjištěné závady musí odstraňovat k tomu oprávněný elektrikář. Kabelu, 
který byl při práci stroje poškozen nebo přetržen, se nedotýkejte a okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Stroj 
s poškozeným kabelem nesmí být nikdy použit. 

Chránění proudového kabelu! Proudový kabel nesmí být použit k jiným účelům nežli k těm, ke kterým je určen. 
Kabel nemá být používán k tomu, abychom si usnadnili vytažení zástrčky ze zásuvky. Zástrčku vytahujte vždy tak, že 
ji budete držet za těleso zástrčky. Proudový kabel by měl být chráněn před olejem, horkem a ostrými hranami a 
předměty. Nikdy nepracujte s kabelem, který je poškozen. 
 

Prodlužovací kabel / kabelový naviják. Odvíjejte kabelový buben před použitím kabelu úplně a zkontrolujme 
přitom, zde nejsou případná poškození kabelu. Prodlužovací kabel a zástrčky musí být vždy opatřeny fungujícím 
ochranným vodičem. 

   

 

Při připojování stroje pamatujte vždy na zkontrolování správného směru otáček motoru 
– Viz šipka (u provedení 400 V). 

 

 

 
 
Skladování a údržba 

V případě, kdy stroj není po delší dobu používán – stroj nastříkat vrstvičkou protikorozního prostředku. Při 
opětovném spuštění stroje s převodovým motorem je třeba toto spouštění provádět při pomalých otáčkách motoru a 
motor nechat takto běžet ca 10 – 15 minut, aby tak bylo zajištěno rovnoměrné rozvedení zde přítomného oleje. 

O svůj nástroj se starejte pečlivě! Postarejte se o to, aby Vaše nástroje byly vždy udržovány v naostřeném, suchém 
a čistém stavu. Tím bude umožněno pracovat bezpečněji a lépe. Je nutné, aby byly vždy dodržovány pokyny, týkající 
se výměny nástroje a předpisů pro jeho údržbu. 

Právě nepoužívané nástroje ukládejte pečlivě! Nástroje, které nemají být použity, se ukládají na jednom místě, 
které je uzamčené, suché a nemají k němu přístup děti. 

Používejte pouze originální náhradní díly. Používat je možno pouze Original-Bernardo náhradní díly nebo 
takové díly, které byly pro tyto účely uvolněny výrobcem. Použití jiných dílů by mohlo být nebezpečné. Navíc při 
takovém použití dochází k zániku záruky. 

Opravy prováděné odborníky! Dbejte na to, aby opravárenské práce prováděli pouze vyškolení odborníci nebo 
těmito pracemi pověřte odbornou dílnu. 

 

POZOR!!! 
I při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů zůstávají určitá „zbytková“ rizika: Např. 
možnost poranění při kontaktu s nástrojem, zpětný odraz nebo náraz obrobku, vymršťované 
kovové třísky atd. 
Obsluhu stroje provádějte vždy s rozmyslem a s opatrností, abyste se tak vyhnuli úrazům a také 
poškození stroje.  
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Specifické bezpečnostní pokyny pro vrtací stroje 
 
 

 Na stroj si nikdy nestoupejte. Pokud se stroj vyklání, mohlo by dojít ke zranění. Jestliže potřebujete vystoupit 
nahoru na velké stroje, použijte vhodný žebřík nebo podstavec. 

 Dříve nežli stroj zapnete, odstraňte zbytky (nástroje, kovový odpad atd.) z pracovního stolu. Obrábějte pouze 
kovy, které mají hladký povrch.  

 Vrták musí být ve sklíčidle/upínací vložce dobře upnut 

 Příprava nástroje – použijte vždy správný nástroj pro daný materiál. Přesvědčte se, že je nástroj správně upnut. 

 Před spuštěním stroje se přesvědčte, zda je obrobek na stole dobře upnut. Při obrábění nikdy nepřidržujte 
obrobek rukou. Nikdy neobrábějte plech bez jejich řádného upnutí k pracovnímu stolu. Obrobek ustavte tak, 
abyste nevrtali do pracovního stolu stroje. 

 Změna směru otáček vřetene – v průběhu vrtacího procesu směr otáček nikdy neměňte. Toto provádějte 
pouze v klidovém stavu stroje. Přímá změna směru otáček je možná pouze při pomalých otáčkách při řezání 
závitů. 

 Otáčky vřetene – Pracujte s takovými otáčkami, které jsou prodanou práci a daný materiál vhodné. Před 
prvním záběrem do obrobku, by měl mít nástroj již dosaženu plnou rychlost. Vrtání či frézování nikdy 
nezapínejte, jestliže je již nástroj v kontaktu s obrobkem. Záběr nástroje do materiálu musí být rovnoměrný, ne 
„trhavý“.  

 Nepoužívejte žádné poškozené nebo tupá nástroje. Může to způsobit zranění. 

 Abyste kartáčem odstranili zbytky materiálu nebo třísky, stroj vždy vypněte. Dříve než se od stroje vzdálíte, 
vypněte přívod proudu, odstraňte nástroj a vyčistěte pracovní stůl stroje. 

 Předtím než začnete vrtat, přesvědčte se, že stůl a vrtací hlava jsou pevně upnuty 

 Rychlosti řadit je v klidovém stavu (výjimka Vario-vrtací stroje) 

 Před sejmutím krytu klínových řemenů je třeba stroj vypnout a vyčkat, dokud se nezastaví. Po změně rychlosti je 
třeba kryt znovu nasadit a upevnit. 

 Pozor, nástroj se při obrábění může prudce zahřát. Nebezpečí popálenin!!! 

 Pozor, při určitých obráběcích postupech může vznikat vysoká hlučnost (viz. Všeobecné bezpečnostní pokyny 
„Ochrana sluchu“). 
 
 

 

POZOR !!! 

 
Úrazy často vznikají v důsledku nepozornosti nebo nedostatečné znalosti stroje. Provozujte proto stroj plně 
soustředěně, abyste tak riziko vzniku úrazu minimalizovali. Jestliže nejsou dodržovány bezpečnostní pokyny, zvyšuje 
se riziko úrazu mnohonásobně.  
 
Seznam či přehled bezpečnostních pokynů při styku se strojem nemůže být nikdy úplný, protože každé pracovní 
prostředí je jiné. Bezpečnost provozovatele by však měla být vždy prvořadá. Vždy si buďte vědomi toho, že i jen 
malá chvilka nepozornosti postačí k tomu, aby došlo k velmi závažným zraněním, k poškození příslušenství nebo 
stroje nebo ke špatným pracovním výsledkům. 

Zbytková rizika u vrtacích strojů 



7 

 

 - 7 - 

 

I přes dodržení veškerých bezpečnostních pokynů, uvedených výše, a podmínek předepsaných pro daný stroj 

jsou zde ještě zbytková rizika, na která bychom zde chtěli upozornit. 
 

Prostředky osobní ochrany při práci na stroji: 

 

 Pracovat bez brýlí může mít za následek poranění očí způsobené odletujícími částicemi 

 Pracovat bez ochrany sluchu může sluchové orgány nepříznivě ovlivnit 

 

Kontakt s díly pod napětím může vést k úrazům způsobeným elektrickým proudem 

 

Odletující obrobky, nebo jejich části, mohou způsobit zranění 

 

Nedostatečným odvětráváním motoru může dojít ke vzniku požáru 

 

Stroj nechte uvést do provozu pouze odborným personálem 

 

Práce s ohněm v blízkosti ukotvení stroje může mít za následek požár nebo výbuch  

 

V důsledku pohybu vřetene, frézovacího trnu nebo stolu může docházet ke zhmožděninám a bodným ranám 

 

Rotující části (jako jsou vřeteno, trn) mohou zachytit volné části oděvu, nesepnuté vlasy, šátky a šály 

 

Při ruční výměně nástroje může dojít k řezným a bodným poraněním 

 

Vrtání, prováděná na malých neupevněných obrobcích, mohou vést k poranění prstů a horních končetin 

 

Opravárenské a údržbářské práce provádějte výhradně s CE-ověřenými nástroji (nepoškozené nástroje) 

 

Při provádění údržbářských prací používejte vhodné pomůcky (jako žebříky, zdvižné plošiny), abyste tak 

předešli úrazům. 
 
 
 
 

Pokyny: 

Pamatujte na to, že při obsluze každého stroje existují určitá zbytková rizika. Proto je třeba při každé práci, i při 

těch nejjednodušších úkonech, postupovat velmi opatrně. Vy sami jste odpovědni za svoji bezpečnost! 
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Technická data 

 

 
Vrtací výkon v oceli 50 mm 

Vrtací výkon v litině 60 mm 

Řezání závitů max. M42 

Sklíčidlo pro vrták 1 - 13 mm / B 16 

Morse-kužel MK 4 

Otáčky vřetene / počet stupňů ot. 52 - 1400 ot. /min / 12 

Rozsah posuvů 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/ot. 

Dosah 360 mm 

Vzdálenost vřeteno / stůl max. 595 mm 
Vzdálenost vřeteno / podlahová deska 1190 mm 

Zdvih pinoly 240 mm 

Průměr sloupu 180 mm 

Velikost stolu / velikost T-drážek 580 x 460 mm / 14 mm 

Výkon motoru 3,0 kW 

Rozměry (Š x H x V) 750 x 950 x 2380 mm 

Hmotnost ca.  690 kg 

Hlučnost méně než 80 dB(A) 

 

 

 

Rozsah dodávky 
 

 Sklíčidlo pro vrták 1 – 13 mm / B 16 

 Trn/kužel sklíčidla MK 4 / B 16 

 Redukční pouzdro MK 4 / 3, MK 4 / 2 

 Motorický zdvih stolu 

 Zařízení chladícího prostředku 

 Elektromagnetický posuv vřetene 

 Zařízení pro řezání závitů 

 Automatický „vyhazovač“ nástroje  

 Halogenové svítidlo 

 Digitální ukazatel rychlosti 

 Digitální ukazatel hloubky vrtání 

 Ochranný kryt 

 Obslužný návod 

 

 

 

Zvláštní příslušenství 
 

 Průmyslový svěrák pro vrtací stroje BMS 200 

 Průmyslový svěrák pro vrtací stroje BMI 150 

 Kazeta s vrtáky C, MK 2 / 3, 14,5 – 30 mm, 17-tlg. 

 Noha stroje MS 80 

 Rychloupínací sklíčidlo pro vrták 1 – 16 mm / B 16 
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Tabulka parametrů pro vrtání 
 
 

 

 
Bohrtabelle   Parametry při vrtání 
Drehzahl    otáčky  
Vorschub   posuv 
Druck    velikost přítlaku 
Bohrerdurchmesser  průměr  
 
Stahl    Ocel 
Guss    Litina 
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Stanovené použití stroje 

 
Tento stroj je určen k použití pouze v uzavřených prostorách, kde se teploty pohybují mezi 0°C až +25°C. 
 
Tento stroj slouží pro vrtání kovu, umělých hmot, dřeva nebo podobných materiálů. Materiály jako jsou elastické 
umělé hmoty (guma), materiály nebezpečné z hlediska požáru (magnesium) nebo materiály s podobnými vlastnostmi 
nejsou pro obrábění na tomto stroji vhodné. 
 

V průmyslu : Stroj je dimenzován pro průměrné denní používání 8 hod. / den 
nebo také 90 % doby zapnutí. Toto odpovídá max. 1500 hod. /rok. 

Dále musí být stroj průběžně čištěn, musí na něm být prováděny údržby a případná jeho poškození musí být 
opravována. Bližší údaje k tomuto najdete v příslušných kapitolách „Údržba, čištění, opravy“. 
 
 
 

Zvláštnosti sloupové vrtačky s převodovkou GB 50 TH 
 

 Moderní design, jednoduchá manipulace, jednoduchá údržba a opravy, dostatečné množství bezpečnostních 
prvků. 

 Jako hlavní pohon je zde k dispozici energeticky úsporný motor se dvěma rychlostmi. Převody stroje umožňují 
velké množství různých otáčkových rychlostí vřetene.  

 Vřeteno se vyznačuje mimořádnou stabilitou a je maximálně odolné vůči opotřebení. Navíc má vřeteno 
k dispozici nástroj, který slouží k demontáži příslušenství, a dále pak ještě „dolaďovací“ přípravek. 

 Vřeteníkem, stejně tak jako pracovním stolem, je možno ručně otáčet kolem středového bodu stojanu/=sloupu, 
příp. kolem středového bodu pracovního stolu, a pohybovat jimi podél sloupu nahoru a dolů. 

 Páky a knoflíky sloužící jako obslužné prvky stroje jsou snadno přístupné a umožňují proto bezproblémovou 
manipulaci se strojem. 

 Převodové díly, jako jsou převody, vřeteno, šnekový hřídel apod., jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality, 
které byly podrobeny navíc zvláštní úpravě za účelem dosažení jejich vysoké odolnosti. 

 U posuvu se nachází speciální nastavitelná bezpečnostní spojka, jejímž úkolem je zabránit tomu, aby došlo 
k přehřátí stroje. 

 Pod vřeteníkem se nachází speciální ochranný kryt, poskytující ochranu proti rozstřikovanému chladícímu 
prostředku. Tento kryt je propojen se vřetenem, což má za následek automatické zastavení vřetene, jestliže dojde 
k otevření krytu.  
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Kvalifikace obsluhy 

 
 
Transport: Přepravu stroje mohou provádět jen ty osoby, které mají kvalifikaci v oblasti manipulace se 

zdvihacími prostředky a mohou provádět potřebné zajištění nákladu na přepravních vozidlech. 
 
Obsluha: Stroj může být obsluhován buď odbornými pracovníky, nebo také pomocným personálem, který 

je obeznámen s potřebnými znalostmi v oblasti protiúrazových předpisů. Obsluhovatel musí 
znát jazyk, ve kterém je psána příručka pro obsluhu. 

 
Pokud by obsluhovatelé Hobby-strojů neměli dostatečné odborné znalosti, doporučujeme jim 
naléhavě, aby si tuto znalost osvojili např. formou prostudování odborné literatury. Tato 
příručka výše zmíněné znalosti již předpokládá.  

 
Čištění: Pro čištění není potřebná žádná speciální znalost stroje. Postačí zde pouze základní znalosti 

v oblasti protiúrazových předpisů, jakož i znalost povahy znečištění a použitých čistících 
substancí.  

 
Opravy: Opravy na stroji smí provádět pouze vyškolený „mechatronik“, zámečník nebo podobně 

kvalifikovaný personál. Opravy na elektrickém vybavení smí však provádět pouze odborník 
v oboru elektrikář nebo personál se srovnatelným profesním vzděláním. 

 
Demontáž: Tato musí být prováděna zámečníkem. 
 
Likvidace: Likvidace zařízení musí být prováděno proškoleným pracovníkem pro likvidaci odpadů 

 Při likvidaci musí být vypuštěn olej 

 Musí být odstraněna maziva a problémové látky (jejich výskyt viz Návod pro údržbu) 

 Stroj a příslušné problémové látky musí být zlikvidovány v souladu s národními předpisy. 

 Elektrické vybavení stroje je třeba zlikvidovat jako elektronický šrot a všechny kovové díly 
stroje musí být předány k recyklaci. 
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Transport 

 
Stroje jsou řádně zabaleny a zasílány zákazníkům. Věnujte prosím pozornost označení na jejich obalech (obzvláště 
pak dbejte na správné umístění pásů/popruhů). Jestliže stroj zvedáte, nesmí se tento nacházet nad hlavou a nesmí 
být ani zavěšen „zešikma“. Popruhy jeřábu by měly být umístěny „do kříže“.  
 
Při odstraňování obalu zvedněte stroj s použitím vidlicového stohovacího vozíku (obr. 1). 
 
Před zvednutím stroje zajistěte všechna držadla a rukojeti a mezi nosná lana a stroj vložte měkký materiál, abyste tak 
zabránili poškození stroje a jeho lakování. 
 
Pro zvedání stroje použijte pevná lana nebo popruhy s odpovídající nosností, která jsou v dobrém stavu (údaje o 
hmotnosti stroje najdete v Technických datech). Během zvedání držte stroj v rovnováze. (Obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 
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Vybalení 

 
1. Stroj zbavte jeho obalu teprve bezprostředně u místa, kde má být tento instalován. 

2. Odstraňte použitý obalový materiál. 

3. Pokud bylo na stroji umístěno zajištění pro přepravu, povolte upevňovací šrouby,  

4. Pracoviště stroje zvolte tak, aby prostředí kolem stroje bylo suché a osvětlené s dostatkem místa potřebného 
pro obsluhu stroje. 

5. Použijte vhodné zdvihací zařízení (viz technická data – hmotnost) k tomu, abyste stroj z obalu vyzvedli. 
Nezvedejte stroj upevněný za pinolu. Dříve než budete stroj zvedat, pamatujte na správnou rovnováhu a 
vyváženost (viz zarážky). 

6. Všechny nakonzervované povrchové plochy očistěte mírně působícím rozpouštědlem, petrolejem nebo 
naftou. Nepoužívejte ředidla na barvy nebo benzin. Toto by mělo za následek poškození lakovaných 
povrchů. Očištěný povrch napusťte 20W motorovým olejem. 

7. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s národními předpisy. 

 

 

Postavení stroje  

 

Instalace 
 
Stroj musí být umístěn na pevném a rovném podkladě a musí být pevně přišroubován (s výjimkou stolových 
vrtaček). V souladu s kvalitou podlahy je třeba zvolit příslušné podlahové ukotvení. U stolových vrtaček pamatujte na 
dostatečnou nosnost stolu.  
Jestliže obdržíte dodávku stroje s podstavcem, je třeba nejdříve k podlaze přišroubovat podstavec a teprve potom 
stroj k tomuto podstavci. (Stabilita stroje). 
 
Pamatujte vždy na dostatečné osvětlení pracoviště, a to 
v souladu s národními předpisy (na daném pracovišti). 
V bezprostřední blízkosti stroje musí být k dispozici zásuvka 
nebo musí být autorizovaným elektrikářem položeno 
kabelové vedení 
 
Pracovní oblast nacházející se kolem stroje by měla 
poskytovat dostatek prostoru pro vřeteník, který se otáčí 
kolem sloupu vrtačky. Průměr tohoto otáčivého pohybu 
činí ca. 2000 mm. Dále pamatujte rovněž na ponechání 
dostatku místa pro obrobek, skříňku s nástroji a 
příslušenství stroje. V tomto ohledu se řiďte největším 
obrobkem, který bude na stroji obráběn. Ve vzdálenosti 
1,5 m od stroje se nesmí nacházet žádné jiné pracoviště 
ani přepravní „cesta“. 
 
 
 
Mějte prosím na paměti, že když budete stroj uvádět do 
provozu, budou se na tomto stanovišti nacházet také 
obrobek, skříňka s nástroji, oblast příslušenství, pracoviště 
a oblast pro údržbu. Nestavte proto stroj příliš blízko od 
stěny, ani vedle jiného stroje nebo předmětů. Myslete vždy 
na to, abyste měli dostatek místa pro svoji práci a abyste 
nebyli ve své práci omezovaní nebo ohrožovaní jinými 
stroji (např. odletujícími třískami). 
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Konstrukční části stroje  
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Konstrukční části a obslužné prvky stroje  
 
1 Přestavení výšky stolu pomocí kliky 13 Not-Aus 
2 Nastavení hloubky vrtání 14 Řazení převodů 
3 Ruční kolo 15 Řazení převodů 
4 Hvězdicový hmatník 16 Automatický „vyhazovač“ nástroje  
5 Nastavení posuvu 17 Čerpadlo chladícího prostředku Ein / Aus 
6 Sevření pinoly 18 Řezání závitů Ein / Aus 
7 Zdvih stolu 19 Hlavní spínač  
8 Výšková fixace koncovky sklíčidla vrtáku 20 Svěrací šroub 
9 „Tipovací“ spínač  21 Sevření stolu 
10 Zapínač chodu doleva 22 Sevření stolu 
11 Vypínač 23 Hadička chladícího prostředku  
12 Zapínač chodu doprava   

 
 
Popis pohonného systému 
 
Stroj se skládá ze vřeteníku, sloupu, podlahové desky, pracovního stolu, konzoly, skříňového rozváděče a zařízení 
chladícího prostředku. Otáčení vřetene odpovídá hlavnímu otáčivému pohybu stroje. Pohybem vřetene podél své 
osy během vrtání a frézování je míněn posuvný pohyb. Pohyb pracovního stolu, konzoly a vřeteníku je nazýván 
přídavný pohyb. Pracovní stůl a konzola by se měly pohybovat v dostatečném odstupu volně kolem 
sloupu/=stojanu. 
 
Vertikální motor zajišťuje přenos rychlosti. Čerpadlo chladícího prostředku slouží pro zajištění dostatečného 
chlazení stroje. 
 
S použitím obou obslužných pák na přední straně vřeteníku je možno nastavit 12 různých rychlostí otáčení vřetene. 
Změna polohy páky uvede v činnost trojné, případně dvojné hnací soukolí, což umožňuje přestavování rychlostí. 
Jedna z obou pák slouží pro ruční přestavení otáčivého pohybu vřetene, pro montáž a demontáž řezných nástrojů a 
dále také pro nastavení a seřízení obrobků. Pro nastavení posuvné rychlosti je třeba použít na vřeteníku se 
nacházející pravou páku.   
 
Pohyb pracovního stolu, konzoly a vřeteníku směrem nahoru a dolů je možno provádět ručně. Nastavení potřebné 
vzdálenosti řezného nástroje a obrobku se provádí rovněž ručně.  
 
 
 

Automatický posuv 
 
Pro provádění prací s automatickým posuvem posuňte nejprve vřeteno o 5-6 mm směrem dolů a použijte jednu ze 
tří pák. Bude tak nyní aktivována spojka pro posuv a rozsvítí se světlo na ovládacím panelu. Jakmile pak bude 
dosaženo nastavené hloubky vrtání, vyjede vřeteno automaticky zpět. Použijte zmíněnou páku ještě jednou, čímž se 
posuv zastaví a vřeteno se přesune do své původní polohy. 
 

Not-Aus nouzový spínač 
 
V případě nutné potřeby bude po stisknutí nouzového spínače Not-Aus SB 1 okamžitě přerušen přívod proudu, 
čímž dojde k zastavení stroje. Poté co odstraníte chybu, která vyvolala potřebu stisknutí tohoto tlačítka, je třeba 
„odblokovat“ zajištění Not-Aus spínače, aby tak mohl být stroj opětovně spuštěn.  
 
 

Zařízení chladícího prostředku  
 
Spínačem pro zařízení chladícího prostředku otočte doprava, abyste toto zařízení akivovali. Čerpadlo chladícího 
prostředku se zastaví, jakmile dojde k zastavení vřetene. 
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Zamontování hlavního motoru 
 
Motor upevněte pomocí čtyř šroubů M10 x 35. V souladu s plánem zapojení proveďte připojení 3 fází a rovněž tak 
uzemnění na proudový obvod. Pamatujte přitom na správný směr otáček motoru. 
 

Ochranný kryt 
 
Jestliže je ochranný kryt otevřen, slouží jako bezpečnostní zařízení. Po dobu, kdy je tento kryt otevřen, není možno 
na stroji pracovat. V okamžiku otevření tohoto ochranného krytu, dojde k okamžitému zastavení stroje.   
 
 

Uvedení do provozu  

 
Pozor: 
Ochrana sklíčidla pro vrták poskytuje dostatečnou ochranu pouze obsluze stroje. Z tohoto důvodu je zakázán pohyb 
osob vlevo a vpravo od stroje, a to do vzdálenosti 2 metrů. Obsluha stroje musí zajistit, aby se v této nedovolené 
oblasti nenacházely žádné osoby.  

 

Montáž vrtáku 
 
Stroj je vybaven zařízením pro montáž/vložení vrtáku. Toto zařízení se aktivuje použitím knoflíku (č. 13). Pro 
montáž vrtáku použijte knoflík (č. 13) ve směru ke vřeteníku. Pro vyjmutí vrtáku vytáhněte knoflík směrem ven, 
přidržte vrták levou rukou a pravou rukou otáčejte vysouvací pákou (č. 6). Pinola se bude pohybovat směrem 
nahoru, vrták jde dolů, až se stopka vrtáku dotkne dříku vřetene. 
 
Jestliže jsou kužel vřetene a stopka nástroje nastaveny příliš „natěsno“ a vrták se ani po několika opakovaných 
pokusech nedá odstranit, musíte pro odstranění vrtáku použít klín.  
 
Jestliže je používána fréza, povolte, za účelem její vyjmutí, šroub na držáku nástroje.  
 
Pozor: Knoflík (č. 13) se nesmí vytáhnout, pokud je stroj v chodu. V takovém případě by vyjelo vřeteno nahoru a 
fréza by padla dolů. 
 

 
Nastavení rychlosti vřetene a rychlosti posuvu 
 
Rychlost vřetene se nastaví s použitím obou pák/=rukojetí (č. 10 a 12) nacházejících se na přední straně vřeteníku. 
Rychlost otáček vřetene a polohy páky jsou znázorněny na informativním štítku. Digitální indikace ukazuje rychlost 
vřetene v daném okamžiku.   
 
Za účelem zamontování nebo vyjmutí frézy se má páka nacházet v „nedotčeném“ stavu. Posuvná rychlost se v tomto 
případě nastaví pomocí páky (č. 11) nacházející se nahoře na pravé straně vřeteníku. 
 
V závislosti na druhu obrábění nabízí stroj tři různé možnosti posuvné rychlosti: 
 
Manuální posuv 
Použijte páku posuvu (č. 6) na pravé straně vřeteníku. Jestliže budete touto pákou pohybovat proti směru 
hodinových ručiček, bude se vřeteno posouvat dolů, nebo naopak při pohybu páky ve směru hodinových ručiček se 
vřeteno pohybuje směrem nahoru. 

 
Automatický posuv 
Jsou zde k dispozici tři páky (č. 6). Ke každé z těchto pák se zde nachází jedno tlačítko. Stiskněte tedy jedno ze tří 
tlačítek SB 4. Jestliže toto tlačítko pak stisknete opětovně, posuv se zastaví. 
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Zarážka pro hloubku vrtání 
 
Pro obrábění mnoha obrobků budete potřebovat automatickou zarážku hloubky vrtaného otvoru. Při nastavení této 
zarážky Vám pomůže stupnice na přední straně vřeteníku. Při použití knoflíku (č. 5) povolte rýhovaný šroub (č. 4). 
Stupnici nastavte na Vámi požadovanou hloubku a rýhovaný šroub (č. 4) opět spolehlivě přitáhněte. 
 

Řezání závitů 
 
Umístěte řadič č. 16 na místo, které se má vrtat/=řezat, použijte páku pro posuv (č. 6) a závitníkem „najeďte“ 
k obrobku, abyste závit vyřezali. Jakmile bude dosaženo požadované hloubky závitu, začne se vřeteno otáčet 
v opačném směru. Pákou (č. 6) otočte proti směru hodinových ručiček. Pro případ, kdy potřebujete proces řezání 
závitu přerušit, stiskněte tlačítko SB 4 a vřeteno se tak začne otáčet v opačném směru. Závitník je pak možno 
z obrobku vyjmout. 
 

Nastavení pracovního stolu 
 
Pracovním stolem je možno pohybovat nejen ve směru nahoru a dolů, ale rovněž tak kolem sloupu vrtačky a také jej 
vychylovat horizontálně o 45°. 
 
Vytáhněte kuželový kolík a povolte čtyři matice. Poté přemístěte pracovní stůl do požadované polohy, zmíněné čtyři 
matice opět pevně přitáhněte a obrobek obrábějte v požadovaném úhlu. 
 
 

Nastavení prováděná na stroji 
 
Rovnovážného stavu vřetene se dosahuje elasticitou pružiny nacházející se na levé straně vřeteníku. Tato pružina by 
měla být nastavena tak, aby se vřeteno spolu s vrtákem při zastavení vřetene nepohybovaly směrem dolů.  
 
Jestliže je pružina nastavena příliš „natvrdo“, zmírněte její napětí tak, že povolíte boční šrouby na vřeteníku a pružinu 
nastavíte dle potřeby volněji. Jakmile bude nastavení správně provedeno, šrouby znovu pevně přitáhněte.  
 

 
Nastavení bezpečnostní spojky 
 
Bezpečnostní spojka se nachází na horní straně šnekové hřídele. Jestliže by došlo k velkému nárůstu odporové síly, 
bude tato spojka automaticky aktivována, čímž se zabrání možnému poškození pohonného systému stroje. 
 
Přístup ke zmíněné spojce získáte po otevření krytu, který se nachází pod štítkem označujícím posuv. 
Nasaďte/zastrčte do zářezu vhodný nástroj a otáčejte ve směru hodinových ručiček, abyste sílu odporu zvětšili. 
Otáčení proti směru hodinových ručiček odporovou sílu snižuje. Maximální odporová síla stroje činí kolem 9 500 N. 
Po nastavení síly vložte kolík/čep. 
 

 
Údržba elektrických dílů 
 
Před prováděním údržbářských prací stroj vypněte a odpojte jej od proudového přívodu. Díly stroje pravidelně 
čistěte, nikdy však ne kapalinami jako jsou petrolej, benzin nebo chemické čisticí prostředky.  
 

Čerpadlo chladícího prostředku  
 
Speciální čerpadlo dodává během obrábění chladicí kapalinu a tím ochlazuje jak vrták, tak také obrobek. Chladicí 
kapalina se nachází v nádržce na zadní straně spodku stroje. Množství přiváděné kapaliny se nastavuje pomocí 
kuličkového ventilu. Nutné je pravidelné čištění zařízení chladícího prostředku, přičemž samotný chladící prostředek 
by měl být vyměněn, jakmile dojde k jeho znečištění. 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 - 18 - 

 

Údržbářské práce 

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

 Ještě předtím než uvedete stroj do provozu, pročtěte si důkladně obslužný návod a podrobně se seznamte 
s funkcemi a obslužnými prvky stroje. 

 Je velmi důležité provádět pravidelné mazání stroje, a to v souladu s nároky, jaké jsou na stroj kladeny, v 
případě potřeby i každodenně. Jestliže vynecháte/=opomenete pravidelné mazání dílů stroje, dojde k poškození 
pohyblivých dílů a ložisek stroje. 

 Maximální otočný moment vřetene činí 6,4 Nm. Maximální odporová síla pohonného systému stroje činí 
9 500 N. Příliš vysoké otáčkové rychlosti vřetene mají za následek trvalé škody na stroji……… 

 Standardní vrtání v úhlu 118 stupňů si vyžaduje vysoký vrtací výkon, má však za následek vysoké opotřebení 
nástroje, což má nepříznivý vliv na vrtací průměr a rovněž tak na preciznost vrtaných otvorů. Vrtáky o velkém 
průměru by měly být pravidelně „přeostřovány“. Pro obrábění litinových obrobků je lepší používat dva různé 
úhly, přičemž druhý úhel by měl činit 70°. 

 Záhlubník s vodícím čepem se třemi hranami se používá na zahloubení se zarovnáním. Jestliže se pro tento 
pracovní úkon použije normální vrták, může docházet k vibracím celého stroje. Při plochém zahlubování 
dosáhnete lepších výsledků, jestliže zadní úhel vrtáku zredukujete a budete pracovat se dvěma úhly. Rychlost 
otáček vřetene a rychlost posuvu by měly být v tomto případě rovněž zredukovány/=sníženy. 

 Příliš časté řezání závitů může vést k přehřátí stroje. Proto byste se měli raději rychlému a dlouho trvajícímu 
řezání závitů raději vyhnout. Doporučit je možno max. 8 „závitování“ za minutu. Abyste stroj chránili před 
přehřátím, pravidelně jej zastavujte. 

 Při montáži a demontáži prvků příslušenství a rovněž tak svěrek a úpínek obrobků uzavřete ventil chladícího 
prostředku. Pokud by si tyto práce měly vyžádat dobu delší než 10 minut, vypněte čerpadlo chladícího 
prostředku úplně.  

 Protože pohonné ústrojí vřetene a posuvu jsou namáhány a zatěžovány stejným způsobem, není dovoleno 
během chodu stroje měnit rychlost otáček vřetene ani rychlost posuvu, jinak by v takovém případě mohlo 
dojít k poškození pohonného ústrojí. 

 Pinolou „nevyjíždějte“ příliš daleko. V případě takové potřeby raději místo toho proveďte nové nastavení 
pracovního stolu. Před montáží příslušenství vyčistěte otvor vřetene a dřík vrtáku. Nepoužívejte žádné, 
nevhodné, poškozené nebo zrezivělé stopky vrtáků. 

 Z povrchu stroje odstraňujte pravidelně prach. K čištění elektrických komponentů stroje nepoužívejte 
v žádném případě ani benzin, ani petrolej nebo naftu. Používejte takové čisticí prostředky, které nepoškozují 
lakované části stroje a jsou pokud možno nehořlavé. 
 

Ochrana životního prostředí 
 
Dávejte pozor, abyste při práci na vrtací hlavě používali takovou záchytnou nádržku, která bude dostatečně velká 
k tomu, aby zachytila množství eventuálně vypouštěné kapaliny. Dbejte na to, aby se žádné kapaliny a oleje nedostaly 
do půdy. 
 
Jestliže přesto kapaliny nebo oleje uniknou, pak je neprodleně odstraňte s použitím vhodného prostředku 
absorbujícího oleje a postarejte se o to, aby takto použitý absorpční prostředek byl zlikvidován v souladu s národními 
předpisy o životním prostředí. 
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Mazání 
 
Kuličková ložiska stroje jsou promazána na celou dobu jejich životnosti.  
Pravidelně promazávejte výškové přestavení stolu, drážky vřetene a zubovou tyč. 
 
 

 
 

 
Hnací ústrojí ve vřeteníku by měla být mazána mazacím prostředkem určeným pro průmyslové účely. Mazání prvků 
pohonu opakujte vždy nejpozději po šesti měsících. Mazání šnekových kol se provádí s použitím lehkého mazacího 
prostředku. Vřeteník by se měl být mazán „nástrojovým“ olejem; měňte jej vždy po 6 měsících. Na stroji s nachází 
mazací otvory, mazací „páčka“ a rovněž otvory pro vypouštění oleje (na spodní straně spodku stroje).  
 

 
Vřeteno:  

Mažte denně pomocí maznice, která se nachází u krytu vratné pružiny.  
Hřídel pohonného ústrojí:  

Promazávejte denně mazací bod, který se nachází na krytu vratné pružiny.  
Pinola:  

Čistěte a promazávejte upevnění/=uchycení pro pohyb pinoly nahoru a dolů.  
Sloup vrtačky:  

Vždy po 50 pracovních hodinách očistěte a namažte sloup vrtačky.  
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Vřeteník:  
Naplňte olejem až po označení a olej vyměňte vždy po 2 000 pracovních hodinách.  

Posuv:  
Naplňte olejem až po označení a olej vyměňte nejpozději vždy po 2 000 pracovních hodinách 

Upínací ústrojí:  
Očistěte a namažte vždy po 50 pracovních hodinách. 

Stůl:  
Promazávejte na obou mazacích místech. 

 
 

Doplnění oleje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve vřeteníku se nachází olejové čerpadlo sloužící k mazání pohonného 
ústrojí 
 
POZOR: 
Z bezpečnostních důvodů při transportu není stroj vybaven olejovou 
náplní. 
 
Abyste stroj opatřili olejem, postupujte následovně: 
 
Otevřete víčko plnění oleje a k naplnění olejem použijte trychtýř. 
Dostatečného množství olejové náplně bude dosaženo tehdy, jakmile 
hladina oleje dosáhne červeného označení v okénku olejoznaku. Toto 
červené označení se nesmí překročit, protože jinak bude olej ze stroje 
unikat.  
 
 

1. Výměna oleje:  
po asi 120 pracovních hodinách a poté jednou za rok. 

 
2. Kvalita oleje: 

Vrtací hlava v oleji – Hydraulický olej č. 46 
Posuv – Převodový olej č.. 68 
 

3. Likvidace:  
Nikdy se nezbavujte olejů nebo jiných pro životní prostředí nebezpečných látek jejich vylitím do kanálu, do 
řeky nebo do jiných vodních toků. 
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Údržba 
 
 Čas od času odstraňte prach, který se může usazovat v motoru. 
 
Nanesení vhodného vosku na stůl a stojan zabraňuje rezivění těchto dílů a pomáhá tyto udržovat v čistotě. 
 
Jestliže se piktogramy na stroji stanou nečitelnými, je třeba tyto nahradit novými 
 
 

Chladicí kapalina 
 
Pamatujte na to, aby chladicí kapalina byla pravidelně (vždy po 2 měsících) vyměňována, protože jinak se v ní mohou 
tvořit nečistoty, houby a bakterie.  
 
 

Čištění 
 
Čištění:  Pro čištění používejte vhodný háček na třísky. Stroj nikdy nečistěte tlakovým vzduchem – mohlo by dojít 
ke zranění způsobenému odlétajícími třískami. Všechny části pečlivě očistěte suchým hadrem. 
 
Čisticí prostředky: Všechny nakonzervované povrchy očistěte mírně působícím rozpouštědlem, petrolejem nebo 
naftou. Nepoužívejte ředidla na barvy ani benzin. To by mělo za následek poškození lakem opatřených povrchů. 
Očištěné povrchy napusťte 20W motorovým olejem. Běžným odmašťovacím prostředkem (např. čističem za 
studena) odmastěte stůl a stojan, v žádném případě nepoužívejte nitro-ředidla nebo vodu. 
  
Odstraňte víko pohonného ústrojí. Všechny části očistěte a poté je namažte vhodným mazacím tukem (viz 
„Údržbářské práce“) 
 
Na stůl a sloupec naneste slabou vrstvu vosku, abyste zabránili rezivění. 
 
 

Likvidace 
 

 Při likvidaci musí být vypuštěn olej 

 Maziva a problémové látky (jejich výskyt viz návod pro údržbu) musí být odstraněny. 

 Stroj a příslušné problémové látky musí být zlikvidovány v souladu s národními odpisy.  

 Elektrické vybavení stroje je třeba zlikvidovat jako šrot a veškeré kovové části stroje musí být předány 
k recyklaci. 
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Intervaly údržby 
 
Týdně 

 Svěrací šrouby – vypnutí klínových řemenů:  
- Zkontrolujte přítažné šrouby pro vypnutí klínových řemenů, tyto by měly být vždy vpravo a vlevo na 

vrtací hlavě přitaženy. 
- Vypnutí klínových řemenů – klínové řemeny musí být vždy správně napnuty 

 
Měsíčně 

 Sloupec vrtačky a zubovou tyč je třeba naolejovat 
- Vrtací sloupec je třeba pravidelně naolejovat běžným olejem 
- Zubovou tyč je třeba pravidelně opatřit běžným mazacím tukem (např. tukem na kluzná ložiska) 

 
 
Vždy po půlroce 

 Vizuální kontrola klínového řemene na vrtací hlavě na opotřebení poréznost 
- Zkontrolujte opotřebení a poréznost klínového řemene ve vrtací hlavě 

 

 Kontrola elektriky 
- Zkontrolujte prvky stolu a sloupce vrtačky a elektrické vybavení  

 
V případě potřeby  
 

 Doseřízení pružiny vracení vřetene  
- Obě matice na tělese pružiny je třeba povolit o asi ¼ otáčky proti směru hod. ručiček. V žádném 

případě neodstraňovat tyto matice ze závitu úplně. 
- Těleso pružiny jednou rukou přidržte a druhou rukou je lehce vytáhněte. 
- Tělesem pružiny je třeba otáčet kolem osy tak dlouho, dokud kolík nezaskočí do následujícího zářezu. 

 
POZOR: Jestliže budete napnutí zvyšovat, pak je třeba tělesem otáčet ve směru hod. ručiček. Při snižování napnutí 
tedy proti směru hod. ručiček. Zaskočení do zářezu musí být zřetelné, teprve pak můžete matici přitáhnout. Druhou 
maticí provedete zajištění/=zakontrování matice první. Tělesa vratné pružiny se při přitahování matic nesmíte v žádném 
případě dotýkat. 
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Odstranění závad 

 

 

 

 

 

 

Závada Možná příčina Odstranění  

Hlučnost při práci 1) Nesprávné vypnutí řemenů 
2) Nenamazané vřeteno 
3) Uvolněný pohon vřetene 
 
4) Uvolněný pohon motoru 

1) Vypnutí seřídit správně 
2) Vřeteno namazat 
3) Zkontrolovat, v případě potřeby 
přitáhnout napnutí přídržné matice na 
pohonu 
4) Přitáhnout stavěcí šrouby na pohonu 

Vrtací nástroj se zahřívá 1) Nesprávné otáčky 
2) Nevycházejí třísky z vrtaného otvoru 
3) Otupený vrtací nástroj 
4) Příliš pomalý posuv 
5) Chybí mazání 

1)Změnit rychlost otáček 
2) Vrtací nástroj pravidelně z otvoru 
vytáhnout a třísky odstranit 
3) Nástroj naostřit 
4) Posuv zrychlit 
5) Vrtací nástroj mazat 

Nástroj uhýbá, 
otvor není kulatý 

1) Tvrdá místa v obrobku, nestejná 
řezná ostří nebo úhel 
2) Vrtací nástroj je prohnutý 

1) Nástroj naostřit správně 
 
2) Nástroj vyměnit 
 

Na spodní straně se obrobek 
třepí 

1)Chybí správná podložka na spodní 
straně obrobku 

1) Použijte podložku 

Obrobek je unášen (protáčí 
se) 

1) Obrobek není podepřen nebo 
upnut 

Obrobek podepřete nebo upevněte 

Dochází k „blokování“ 

vrtacího nástroje v obrobku 

1) Obrobek vrtací nástroj svírá nebo 
je příliš velký posuv 
2) Nevhodné vypnutí klínového 
řemene 

1) Obrobek podepřít nebo přitáhnout 
2) Napnutí řemene upravit 

Vrtací nástroj „hází“ 1) Vrtací nástroj je prohnutý 
2) Uložení vřetene je „vychozené“ 
3) Vrtací nástroj je ve sklíčidle špatně 
umístěn 
4) Sklíčidlo je špatně namontováno 

1) Použijte rovný vrtací nástroj  
2) Vyměňte ložiska 
3) Vrtací nástroj nasaďte správně 

4) Namontujte řádně sklíčidlo nástroje  

Návrat vřetene je rychlý nebo 
příliš pomalý 

Nesprávné napnutí „návratové“ 
pružiny 

Nastavit napnutí pružiny 

Vrtací sklíčidlo/=upínací 

hlavičku není možné na 
vřeteno upevnit 

Závity vrtacího sklíčidla nebo vřetene 
jsou zaneseny nečistotami, tukem 
nebo olejem 

Vyčistěte závity s použitím běžného 
čističe pro domácnosti 
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Schéma elektrického zapojení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code of Element Name Specification 



25 

 

 - 25 - 

 

Označení prvku Název Specifikace 

QF1 Vypínač MS116-6.3 

QF2 Vypínač DZ108-20 0.4-0.63A 

QF3 Vypínač DZ47-63(D) 3P 3A 

QS1 Spínač 2LBB-20A 

SX1,2 Volbový spínač LA42XL2-10/B 

SB1 Nouzové stop-tlačítko LA42J-02/R 

SB2,5,6 Tlačítko CP1-10B-10 

SB3 Tlačítko CP1-10R-01 

SB4 Tlačítko Homedade  

SX3 Tlačítko volby C3SS2-10B-20 

SQ1,SQ5,SQ6 Mikrospínač E62-10A 

SQ2,SQ3 Přilehlý spínač TL-Q5MC1 

SQ4 Mikrospínač LX19-001 

KM1 –KM2 Stykač A12D-30-01-AC24V,CA5-01 

KM3 Stykač HH53P  AC24V(match seat) 

KM4-KM6 Stykač A12D-30-01-AC24V 

HL1,HL2 Jednotlivé svítidlo CL-502G AC24V 

EL1 Osvětlovací zdroj AC24V;25W 

T1 Transformátor JBK5-250TH 400/24,27,27,9,18 

R1 Odpor RT 2W62Ω 

V1 Dioda IN5404 

XS1 Zásuvka  YD28K7Z YD28J7P 

U1 Ovládací panel FZYCP0201 

QL1 Přemosťovací vedení  QL 10A 200V 

RVP1 Otáčkoměr  RSD-22 
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Přehled ozubených kol 
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Kuličková ložiska 
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Seznam náhradních dílů 
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Záruka 

 
 
1. Obchodní firma ing. Petr Boukal - BOUKAL, Partyzánská 108, Litvínov, CZ, přebírá jako smluvní partner 

v rámci záruky ručení za vady, které se vyskytly již při dodání.  
 
2. Obchodní firma ing. Petr Boukal – BOUKAL přebírá ručení jen za ty vady, které byly uplatněny 

bezprostředním smluvním partnerem. Obchodní firma ing. Petr Boukal – BOUKAL ručí výhradně jen vůči těm 
zákazníkům, se kterými má bezprostřední smluvní vztah. 
  

3. Upozorňujeme, že lhůta pro uplatnění nároků ze záruky činí 24 měsíců od dodání stroje. 
 

4. Poskytnutí záruky zahrnuje odstranění všech závad, které mají nepříznivý vliv na řádnou funkci stroje. 
Pokud by závada byla neodstranitelná, má zákazník nárok na výměnu nebo odstoupení od smlouvy. 
 

5. Při nárocích na záruční plnění se vždy obracejte písemně s detailním popisem nedostatku, přiložte FOTO, 
popř. VIDEO záznam. Kontaktní údaje – e-mail: reklamace@boukal.cz, tel. 476 111 051 
 

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 daných dodacím závodem ohledně ošetřování a údržby 
zakoupeného předmětu. Vyloučena jsou dále poškození, která vyplývají z neodborného nebo nedbalého 
zacházení. 
 

7. Po uplynutí záruční doby mohou být opravářské práce prováděny pouze 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.
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CE-prohlášení o shodě je platné jen pro německy mluvící země 
 

 
 
 



 

 

Prohlášení o instalaci -  je platné jen pro NE německy mluvící země 
 



 

 

 



 

 



 

 

 


