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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 HandelsGesmbH 
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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 smí být stroj dále používán. 
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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. 
 

Bezpečný pracovní úsek 
 
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.   

Stroj používejte obezřetně. Nástroje udržujte ostré a čisté, abyste dosáhli nejlepšího a 
nejbezpečnějšího pracovního výkonu. Dodržujte pokyny k údržbě a výměně příslušenství.  

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. 
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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.  

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). 
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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.   

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.  
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Specifické bezpečnostní předpisy týkající se provozu soustruhů. 

 

 Klíč soustružnického sklíčidlo – ačkoliv je soustruh vybaven bezpečnostním krytem sklíčidla, který 
zabraní při otevření spuštění samotného provozu, přesto nezapomeňte tento klíč vyjmout se 
sklíčidla, než spustíte stroj, či pokud se budete vzdalovat od stroje.  

 Před spuštěním stroje se ujistěte, zda je obrobek řádně upevněn ve sklíčidle. Případný výpadek 
obrobku během práce může zapříčinit těžká zranění.  

 Otáčky vřetene – Používejte otáčky, které jsou pro potřebnou práci a materiál stanoveny. Stroj by 
měl před prvním řezem dosáhnout plných otáček. Nespouštějte stroj nikdy, pokud je řezný nástroj 
v přímém kontaktu s obrobkem. Do obrobku poté najíždějte vždy plynule ne s trhavým posunem.  

 Nikdy neměňte otáčky, dokud soustruh běží.  

 Vypněte stroj s mechanickým pohonem, pokud budete chtít změnit otáčky vřetene či rychlost 
posuvu. Vřeteno musí být zcela v klidové poloze. Rychlost otáček vřetene lze měnit při volnoběhu 
u strojů vybavených elektronickým měničem otáček vřetene (záleží na vybavenosti stroje).                                                                                                                 

 Chladicí kapalina – Dbejte bezpečnostních předpisů ve vztahu ke chladicí kapalině (kontakt s 
kapalinou, znečištění, inhalace, skladování a likvidace). Rozlitá kapalina může zapříčinit nebezpečí 
sklouznutí.  

 Upevněte vždy obrobek pevně. Dlouhé obrobky musí být ve svém středu a na nezajištěném konci 
podporovány lunetou. Zajistěte též volný konec obrobku, který je mimo dosah vřetene.  

 Před spuštěním stroje se ujistěte, zda je obrobek řádně upevněn ve sklíčidle. Případný výpadek 
obrobku během práce může zapříčinit těžká zranění.  

 Volba nástrojů – používejte vždy pouze nástroje, které jsou vhodné pro použitý obráběný 
materiál. Ujistěte se, že nástroj je ve svém loži řádně fixován.  

 Zavolejte si vždy pomoc při montáži velkých sklíčidel či obrobků. Jsou velmi těžké a samotná 
osoba  je dobře neudrží. V případě potřeby použijte též zdvihací zařízení či jeřáb. Chraňte své ruce 
před zraněním.  

 Automatický posuv – vypněte automatický posuv poté, co dokončíte svojí práci.  

 Stroj není vhodný pro použití jiných ručních pomůcek např. smirkový brusný papír. 

 Upínací zařízení pro obrobek používejte pouze v doporučených hranicích otáček. (Podrobnosti lze 
nalézt na sklíčidle  

 Nepoužívejte žádné poškozené či tupé řezné nástroje. Mohlo by dojít ke zraněním. 

 Pozor, nevyvážené obrobky zvyšují nebezpečí možnosti vzniku výpadku ze sklíčidla. Zpracování 
těchto obrobků je proto možné jen při nízkých otáčkách či za pomoci vyrovnávacího závaží.  

 Pozor, obrobek se může při obrábění silně zahřát. Je zde reálné nebezpečí popálenin!!!  

 Pozor, při některých obráběcích činnostech může dojít ke zvýšené hladině zvuku (viz též obecné 
informace týkající se „Ochrany sluchu“) 
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                       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. 
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Technická data 

 

 

Vzdálenost mezi hroty (točná 
délka) 

300 mm 

Výška hrotů 90 mm 

Točný průměr nad ložem 180 mm 

Točný průměr nad supportem 110 mm 

Průchod vřetene - průměr 20 mm 

Kužel vřetene MK 3 

Otáčky vřetene, plynulá regulace 100 - 2500 U/min 

Podélný posuv 0,1 / 0,2 mm/U 

Stoupání závitu metrické (10) 0,4 - 2,0 mm 

Posuv pinoly 55 mm 

Kužel pinoly MK 2 

Výkon motoru S1 100% 0,50 kW / 230 V 

Příkon motoru S6 40% 0,70 kW / 230 V 

Rozměry stroje * 750 x 280 x 300 mm 

Váha cca 50 kg 
 

* bez podstavce 

 

 

Dodávka stroje obsahuje 
 

 3-čelisťové sklíčidlo průměr 80 mm 
 Ochranný kryt sklíčidla 
 4nožová otočná hlava 
 Souprava výměnných kol 
 Ochrana proti odlétávajícím šponám 
 Obslužné nářadí 
 Centrovací hroty 
 Návod k obsluze 

 
 
 

Speciální příslušenství 
 

 Příruba sklíčidla 100 mm dle DIN 6350 
 Upínací vložka 160 mm 
 Fixní luneta 
 Souběžná luneta 
 Digitální ukazatel otáček 
 Upínací sklíčidlo s upínacími hroty 4-16 mm, 8 dílná sada  
 Vertikální frézovací support 
 Digitální ukazatel příčných a vrchních saní (vlastní montáž)  
 Souběžný pevný hrot Typ PC, MK 2 
 Souběžný centrovací kužel MK 2 – 60 mm 
 Rychle výměnná ocelová upínací sada model BERNARDO velikost 1 
 Soustružnická nástrojová sada nástrojů 10 mm, 38 dílů. 
 Soustružnická nástrojová sada nástrojů s karbidovou vložkou 10 mm, 5 dílů 
 Soustružnická nástrojová sada nástrojů s karbidovou vložkou 10 mm, 7 dílů 
 Podstavec D1 
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Stanovené použití stroje 

 

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

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

Typ použití: 

Hobby: Stroj je dimenzován pro průměrné použití 2 h /den, resp. 25 % doby zapnutí.   To 
odpovídá max. 150 h/rok. 

 

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

Požadavky 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. 

 

 
 

Vybalení a očištění 

 

1. Odstraňte dřevěné bednění. 

2. Ujistěte se o kompletnosti dodávky.  

3. Odstraňte fixační šrouby, kterými je stroj zajištěn.  

4. Zvolte vhodné pracoviště, kde je dostatek suchého prostředí, dostatek osvětlení a též 
dostatečná možnost pracovního prostoru pro obsluhu stroje.  

5. Použijte vhodné zdvihací zařízení, aby bylo možno stroj vyzvednout z přepravního obalu. 
Dbejte na pozornost a bezpečnost při vyzvedávání stroje z bednění. Především dbejte 
předem na váhovou rovnovážnost mezi zdvihacím zařízením a vyzvedávaným strojem 

6. Aby bylo zabráněno možnému zkroucení dosedací plochy stroje, je potřeba stroj umístnit na 
pevný rovný podklad.  

7. Přišroubujte pevně stroj nad podložku či pracovní zvolenou plochu.  

8. Očistěte všechny nakonzervované plochy stroje pomocí jemných rozpouštědel, petroleje či 
nafty. Nepoužívejte ředidlo či benzín. Tím by bylo možno docílit poškození lakovaného 
povrchu. Poté potřete povrch nejlépe motorovým olejem 20 W.  

9. Ochranný obal poté zlikvidujte dle platných národních předpisů jednotlivých zemí, kde stroj 
bude používán.  

10. Stroj vybalujte vždy pouze na určeném místě, kde bude provozován. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obr. 1 
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Montáž stroje 

 
 

Instalace 
 

Stroj musí být umístěn na solidní / pevný a rovný základ a přišroubován Tento pracovní stůl musí 
dosahovat potřebné výšky, aby při běžných pracovních činnostech nebylo třeba se sklánět. Při 
jakékoliv manipulaci se strojem buďte vždy opatrní. Myslete na to, že stroj má vysokou hmotnost. Při 
jakémkoliv transportu je třeba pomoci druhé osoby.  
 
Dbejte vždy na dostatečné osvětlení pracoviště podle národních předpisů (v budově). Vyvarujte se 
práce ve svém vlastním stínu.  
 
Je doporučeno stroj namontovat na pracovní stůl či podstavec. Použijte k tomuto účelu již 
předvrtaných děr pro možnost vzájemného spojení stroje a podkladu. Soustruh při montáži 
k pracovnímu stolu či podstavci vždy zajistěte k jeho stabilitě a bezpečnosti.  

 
 

Aby bylo možné soustruh spojit s pracovním stolem, odmontujte čtyři šrouby M6, které drží gumové 
nožičky a odpadní vanu pro špony a též odmontujte strojní nohy. Vyvrtejte čtyři otvory na vrchní 
straně pracovního stolu. Proveďte jejich umístnění dle přiloženého zobrazení. Použijte ke spojení 
čtyři šrouby M6 včetně podložek – nejsou součástí dodávky stroje – a nasaďte soustruh na pracovní 
stůl. Dbejte přitom na to, aby byla odpadní vana pro špony na svém správném místě. 
 
Pokud tento způsob umístnění stroje by byl z Vaší strany vyžadován na delší dobu, doporučujeme 
soustruh namontovat na speciální upínací rám. Tento rám by měl být alespoň 5/8 palce silný a měl by 
mít rozměry 800 x 300 mm. Otvory pro montáž naleznete ve středu upínacího rámu. Pokud bude 
soustruh používán, je třeba jej položit na pracovní stůl a zablokovat jej.  
 
UPOZORNĚNÍ: 
Nikdy neuvádějte stroj do provozu dříve, nežli dokončíte všechny montážní činnosti se strojem dle 
popisu uvedeného v tomto návodu k obsluze.  
 
 

Montáž 
 

Při vybalení stroje zcela jistě zpozorujete, že rukojeť posuvu příčného posuvu je namontována 
z transportních důvodů obráceně. Rukojeť povolte pomocí povolení šestihranného šroubu, nasaďte jí 
poté ve správném směru a šestihranný šroub opět poté pevně dotáhněte. Poté přezkoušejte všechny 
pohyblivé díly stroje, zda nejsou zablokované.   
 
Nasaďte plastikové ovladače okrajů funkce manuálního posuvu či i případně na ruční ovládací kolo 
koníka. Zkontrolujte, zda svorníky jsou pevně usazené a že se všemi ovladači je možno volně 
pohybovat. Neměla by se vyskytnout jakákoliv nadměrná vůle.  
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Podélný a vrchní support je seřízen již výrobcem, a garantuje bezproblémový pohyb supportu v obou 
směrech. Pokud by se však vyskytlo, že během transportu stroje došlo k omezení některé této 
pohybové funkce- mohou nastat např. pomocí silných rychlých či trhaných pohybů se strojem – je 
třeba provést nastavení těchto funkcí a dílů stroje.  
 
Některé seřizovací klíče a nástroje, které jsou nezbytné pro nastavení stroje, jsou dodány společně 
s klíčem pro tříčelisťové sklíčidlo a náhradních pojistek. Pojistkový rozvod naleznete na ovládacím 
panelu. 
 
 
Čtyři gumové nožičky se musí namontovat na spodní část strojního lůžka. Použijte k tomuto účelu 4 
ks šroubů s plochou hlavou M6 a vložte je do předem předvrtaných otvorů. Stejné typ šroubů též 
použijte u odpadní nádržky. Je ale především doporučeno stroj pevně přimontovat k podlaze, aby 
byla zaručena maximální stabilita dostatečná bezpečnost stroje při práci 
 
Tři externí čelisti zvyšují výkonovou schopnost sklíčidla. Viz seznam příslušenství stroje v tomto 
návodu k obsluze. 
 
 
 

Pokyny týkající se uzemnění stroje. 
 

Zástrčka stroje obsahuje tři kolíky. Ten třetí z nich je určen k uzemnění stroje. Zástrčka je možná být 
použita pouze ve spojení s vhodnou zásuvkou. Neprovádějte v zástrčce jakýchkoliv změn, především 
odpojením tohoto zemnícího konektoru. Nejen, že by uvedené mohlo způsobit značné bezpečnostní 
riziko, ale i automaticky by propadl jakýkoliv záruční požadavek.   
 
UPOZORNĚNÍ: 
Neprovádějte nikdy v zástrčce jakékoliv změny. Veškeré práce, ve styku s elektrickým vedením může 
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.   
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Popis stroje 

 

 
 

1. Vřeteno 
2. Vřetenová planžeta 
3. 3-čelisťové sklíčidlo 
4. Držák nástrojů 
5. Podélný support 
6. Vrchní support 
7. Koník 
8. Ruční ovládací kolo 
9. Strojní lůžko 
10. Jistící šroub/ Koník 
11. Ovladač/ Vrchní support 
12. Spínač/ automatický posuv 
13. Ovladač/ Podélný support 
14. Podélné saně 
15. Ovladač/ Podélné saně 
16. Vodící šroub 
17. Etiketa 
18. Kryt/ Rozvodová skříň 
19. Nouzový vypínač 
20. Spínač pro pohyb vpřed/vzad 
21. Pojistka 
22. Spínač otáček stroje 
23. Vodící šroub - vpřed/vypnuto/vzad 
24. Mikrospínač 
25. Ukazatel/ Počet otáček vřetene 
26. Vřeteník 
27. Fixace/ Koník 
28. Filtr 
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Vřeteník 
 

Motor pomocí vnitřního ozubeného řemene slouží k přímému pohonu vřetene. Rychlost vřetene je 
variabilní a je nastavitelná pomocí otočného spínače (22). 
 
Vřeteno je vybaveno morse konusem MK 3, se kterým je možno bezproblémově namontovat jak lícní, 
tak i otočnou desku 
 
Tříčelisťové sklíčidlo (3) je připevněno k vřetenové planžetě (1). Pokud budeme chtít odmontovat 
čelisťové sklíčidlo, povolte tři jistící šrouby na zadní straně planžety. Po uvolnění vyjměte sklíčidlo 
včetně uvolněných šroubů.  
 
Celkově jsou v dodávce dodávané další tři externí čelisťová sklíčidla a tím je použitelnost stroje 
nesmírně rozšířená. Pro bližší informaci nalistujte si odpovídající kapitolu v tomto návodu, kde je 
dostatek informací. 
 
Vřeteno má k dispozici 6 vyvrtaných otvorů v místech planžety, aby bylo možno provést montáž lícní 
desky či 4-čelisťového sklíčidla.  
 
 
 

Převodovka 

 
 
 

Převodovka je chráněná krytem (18). Tento kryt můžete 
odejmout, pokud odšroubujete šestihranné šrouby.  
 
Převodovka, jak je zobrazeno, přenáší sílu nepohonný šroub. 
Pokud je aktivován automatický posuv (12), je pohyb vodícího 
šroubu spojen s pohybem supportů. Tím je např. umožněno 
provést řezání závitů. Přesné požadavky týkající se řezání závitů 
naleznete zde dále. Pomocí ovladače (12) je dále určen směr 
pohybu vodícího šroubu.    
 
 
 

Koník 
 

Koník (7) se pohybuje po klínových lištách strojního lůžka. Fixaci 
koníka je možno provést pomocí svorníku (27).  Koník je vybaven 
dále upínacím přípravkem MK2, se kterým je možno použít 
souběžný upínací hrot. Souběžný upínací hrot a vrtací upínací trn 
je možno objednat u dodavatele či výrobce stroje.   
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Lůžkové supporty.  
 

Vedle horního supportu (7) nalezneme ještě support podélný (5) a ocelový držák nástrojů (4). Tyto 
komponenty umožňují provést komplikované pracovní činnosti. Support je poháněn hlavním 
vřetenem. Pokud chceme využít automatický pojezd, musíme použít ovladač (12).  
 
Nástroj je možno nastavit tím, že jak podélný support (13) tak i podélné saně přestavíme. Současně 
může být použita rukojeť sloužící k posuvu vrchního supportu (11), aby bylo možno saně po malých 
vzdálenostech a v požadovaném úhlu postupně přibližovat k podélnému supportu.  
 
Jak support, tak i pojezd, je vybaven měřící stupnicí. 
Slouží to především k tomu, aby bylo možno docílit 
jemného nastavení řezného nástroje. Jeden dílek 
odpovídá 0,001 palce (0,025 mm).  
S pohybem ovladače pro posun je se toto projeví na 
uvedené měrné stupnici. Stupnice u příčného supportu 
je možno též odečítat, pokud je použit uvedený ovladač, 
a pokud byla hodnota na stupnici vynulována.  
 
Ocelový držák je osazen osmi šestihrannými šrouby, které umožní, že řezný nástroj může být 
namontován (požit) v jakékoliv navolené pozici. Mohou být namontovány 4 nástroje k rychlé a 
pohodlné výměně. Dva tyto nástroje jsou zobrazeny ve snímku dole 

 
 

 
 
 

S ocelovým držákem je možno otáčet, pokud povolíte ovladač A na horní straně. Vždy uvolněte tento 
ovladač dostatečně, až bude možno ocelový držák lehce nadzdvihnout a poté jej aretujte to 
požadované polohy.  
 
Dbejte na to, aby byl ocelový držák fixován, pokud ovladačem – rukojetí tlačíme směrem dolů. Tuto 
kontrolu proveďte vždy jakýmkoliv počátkem pracovní činnosti na stroji.  
 
 

Motor 
 

Není doporučeno rozebírat motor, či na motoru provádět jakékoliv jiné změny či úpravy. Kartáče 
elektromotoru je možno vyměňovat pouze způsobem popsaným v kapitole týkající se údržby a pouze 
kvalifikovanou osobou. I všechny další práce na motoru mohou provádět pouze kvalifikované osoby 
(mechanik, elektrikář) či tuto činnost přenechejte servisu výrobce.  
 
 
 

Nástroj 1 Nástroj 2 
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Seřízení stroje 

 

K této činnosti může dojít v případě, pokud je třeba jednotlivé části stroje nově seřizovat, aby byla 
garantovaná plná funkčnost stroje. Seřízení, která mohou připadat v úvahu, jsou následující:  
 

Seřízení podélného supportu 
 

Příčný support je uložen v rybinovém vedení – viz zobrazení. Po 
straně vedení se nachází klínové lišty, které se nechají přestavovat.  
 
Šrouby naleznete na pravé straně příčného supportu přímo pod 
rukojetí k hlavním saním. Po čase se při nastavení lišt objeví 
opotřebení.  
Abychom mohli provést seřízení vodících lišt, které slouží 
rovnoměrnému pohybu, postupujte následujícími kroky:  
 
 

 Odšroubujte všechny jistící matice a vodící šrouby seřiďte rovnoměrně. To znamená, že každý 
šroub musí být utažen stejným krouticím momentem. Saně je třeba při této činnosti fixovat. 
Nastavení přezkoušejte tak, že nebudete používat velké síly. 
 

 Nyní pootočte každým vodicím šroubem o zhruba ¼ otáčky.  
 

 Nyní opět otestujte pohyb na saních. Pohyb by měl být klidný a pravidelný po celé délce.  
 

 Pokud je pohyb příliš volný, potom šrouby dotáhněte ještě o 1/8 otáčky, a proveďte 
opětovně test pohybu. Pokud je pohyb příliš těsný, pak šrouby povolte o 1/8 otáčky, abyste 
docílili správného nastavení.  

 

 Poté dotáhněte pevně všechny jistící šrouby. Dbejte přitom na to, aby dotahováním nebyl 
žádný vodící šroub narušen.  

 

 Jakmile budete hotovi se seřízením, najeďte se saněmi zcela vzad a pomocí oleje potřete 
plochy a závitové vřeteno. Poté zajeďte se saněmi do normální výchozí pozice 
 
 

 

Ovladač posuvu u podélného posuvu  
 

Pokud nastane situace, kdy podélný posuv se nenechá ovládat pomocí ovladače zcela volně a 
rovnoměrně, a skala stupnice se společně netočí s ovladačem, bude třeba vyčistit vedení od 
usazených nečistot. Povolte šroub, který fixuje ovladač, vyjměte ovladač a vyjměte přípravek se skala 
stupnicí. Dávejte přitom pozor, aby se přitom neztratila distanční destička.   
Vyčistěte přípravek a v obráceném postupu jej namontujte opět nazpět. Přitom je třeba, abyste 
distanční destičku přidržovali pomocí šroubováku či jiného vhodného nástroje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klínová 
lišta 

Seřizovací šroub 
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Seřízení hlavních saní 
 
 

Postupujte stejným způsobem jako v případě seřizování podélného supportu. Šroub klínových lišt se 
nachází na levé straně saní.  
 
UPOZORNĚNÍ: 
Je velmi důležité, aby seřízení podélného supportu či hlavních saní bylo provedeno s velkou pečlivostí 
a precizností, protože jakékoliv chybné nastavení vede ke snížené kvalitě prováděné práce. Je 
důležité, aby na nástroji byla co možná nejmenší vůle.  
 
 
 
Příslušenství 
 

Aby bylo možno provést na stroji mnohostranné funkce, existuje velká řada vhodného příslušenství.  
 
 
 

1. 4-čelisťové sklíčidlo o průměru 80 mm 
2. Lícní deska o průměru 160 mm 
3. Pohyblivá luneta 
4. Pevná luneta 
5. Vrtací sklíčidlo koníka s vrtací možností 13 mm  
6. Upínací hrot MK 3 
7. Upínací hrot koníka MK 2 
8. Souprava řezných nástrojů k řezání závitů  
9. Ukazatel k řezání závitů (není zobrazen)  

 

 

 
Externí tříčelisťové sklíčidlo 

 

 
 
 

Aby bylo možno vyměnit čelisti, vezměte klíč a roztáhněte čelisti, jak jen to bude možné. Nyní je 
možné čelisti jednu po druhé vyjmout. Nasaďte nyní externí čelisti, a přitom dbejte na následující:  
 
Závitové segmenty čelistí jsou progresivně odstupňované – viz zobrazení nahoře. Jsou očíslovány od 1 
do 3. Věnujte pozornost závitu mimo čelistí. Je velmi důležité čelisti namontovat ve správném pořadí.   
 
Namontujte čelisti, tak jak je zobrazeno na snímku a ve přesném stejném pořadí a ve směru 
hodinových ručiček dle vroubkování ve sklíčidle. Při vkládání otáčejte klíčem. Poté uzavřete zcela 
čelisti a dávejte při tom pozor, že jsou všechny ve středu. Pokud se nějaká z čelistí nenachází ve 
středu, otevřete tuto čelist a tlačte na ní během otáčení šroubem. Čiňte tak dlouho, až čelist správně 
zapadne. Poté ještě jednou zkontrolujte správné nastavení všech čelistí.  
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Pevná a pohyblivá luneta  

 
Na spodním snímku vidíte jak pevnou (A) tak i pohyblivou (B) lunetu, které slouží k podpoře dlouhých 
obrobků.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závitový čítač 
 

Závitový čítač je umístněn na saních hned vedle ovladače pro automatický posuv. Ukazatel je 
permanentně spojen s vodícím šroubem. Jakmile se vodící šroub točí, běží i čítač závitů. Na ukazateli 
se nachází osm označení, které ukazují přesnou pozici závitu.  
                                                                                      
 
 
                                                                                     Tabulka 

palce metrický 

 

      
 

 
Číselné označení ve sloupci SCALE se vztahuje k označení uvedeném na ukazateli. Pokud např, je 
zpracováván závit s 20 TPI, je možno použít označení 1,3,5,7. Zde jsou dále uvedeny následující 
potřebné kroky:  

 Dávejte pozor na čítač závitů. Koncentrujte se na jedno z numerických zobrazení na ukazateli, 
které odpovídá číslu uvedenému v tabulce. V našem případném zobrazení se jedná o číslice 1, 3, 
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5, 7. Jakmile bude toto označení na ukazateli, chopte se ovladače a můžete započít s řezem 
závitu. 

 Jakmile docílíte konce tohoto pracovního kroku, je třeba zastavit automatický posuv. Stroj však 
v tomto případě nevypínejte.  

 Najeďte zpět se saněmi. Použijte za tímto účelem rukojeť pro posuv příčného supportu. 
Poznamenejte exaktní polohu na ukazateli a počet otáček. Zajeďte se saněmi opět do výchozí 
pozice a nastavte opětně nově stroj. Nastavte též i hloubku vrtání.  

 Během toho co stroj běží, pozorujte ukazatel a dávejte pozor na okamžik, kdy na ukazateli bude 
toto požadované nastavení dosaženo. Jakmile je toto označení dosaženo, spusťte ovladačem 
automatický posuv. Pokračujte s obráběním až do té doby, kdy bude úkon dokončen.  

 V okamžiku, kdy použijete ovladač k automatickému spuštění posuvu – požadovaná hodnota na 
ukazateli je dosažena, svorníky mechanismu automatického posuvu zapadnou do vodícího 
šroubu, a tím zajistí, že každá operace započne na stejném místě a tím i zajistí optimální výsledek 
obrábění.  
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Uvedení stroje do provozu 

 

Před vlastním uvedením do provozu 
 

 Dbejte na to, aby spínač a vypínač stroje byl v pozici OFF před vlastním připojením stroje 
k elektrické síti.  
 

 Neprovádějte jakékoliv změny či činnosti na stroji pomocí příslušenství, které není určeno pro 
uvedený stroj za účelem rozšíření možností stroje. Pouze výrobcem doporučené příslušenství 
či náhradní díly je možno použít v tomto případě. 

 

 Před každým spuštění stroje zkontrolujte stav stroje a možné poškozené díly. Nalezené díly je 
třeba řádně prohlédnout a v případě poškození je opravit, či vyměnit. Zkontrolujte též, zda 
vyměněné díly jsou správně namontovány resp. zda jsou plně funkce schopné.  

 

 Zkontrolujte funkci pohyblivých dílů na stroji a též i další okolnosti, které mohou ovlivňovat 
funkci stroje. Jakékoliv opravy ponechte provést kvalifikovaným mechanikům.  

 

 Stroj nemůže být v žádném případě uveden do provozu, jestliže nějaký spínač nefunguje 
správně.  

 

 Nepřipouštějte na stroji práci, která je určena pro velké průmyslové stroje. Nejefektivněji 
budete pracovat, pokud budete stroj využívat v oblasti technických dat stroje a k tomu účelu i 
daných obráběcích možností.  
 

 Pokud budete chtít odpojit stroj od přívodu elektrického napětí – od elektrické sítě, vždy 
nejprve stroj vypněte.  
 
 

 
UPOZORNÉNÍ: 
Pokud si se stavem stroje nejste jistí či máte pochybnosti o některých funkcích, ve vlastním zájmu 
nespouštějte stroj. Kontaktujte při všech problémech Vašeho dodavatele či výrobce.  
 
 
Zkušební provoz 
 
Stroj připojte k elektrické síti a nastartujte jej.  
 
 Navolte spínačem otáček pozici „LOW“  

 Ujistěte se, že podélný suport je vzdálen od vřetene.  

 Spojte stroj s přívodem elektrické energie.   

 Spínač (B) dejte do polohy „FORWARD“ (vpřed).  

 Uvolněte nouzový vypínač (A). Bude svítit zelené 

kontrolní světlo.  

 Spusťte stroj tím, že spínačem otáček lehce pootočíte. Otáčky jsou digitálně zobrazeny na 

ukazateli 
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 Testovací provoz ponechte běžet po dobu 5 minut, při které postupně zvyšujete otáčky. Poté 

ponechte stroj 2 minuty běžet v nejvyšších otáčkách.  

 Stroj poté vypněte a zkontrolujte stav všech bezpečnostních krytů a celkový stav stroje.  

 Další zkušební provoz proveďte poté znova, tentokrát tak, že rychlost otáček nastavíte do polohy 

„HIGH“  

 

UPOZORNĚNÍ: 

Nikdy neměňte rychlost z pozice vysoké rychlosti na pozici rychlosti nízké během chodu stroje.  
 

 

Start stroje za normálních podmínek   
 

 Poveďte všechny činnosti, které je nutno zajistit během testovacího provozu a ujistěte se, že 
je obrobek správně uložen – může rotovat. 

 Ovladač regulace rychlosti dejte do pozice HOCH nebo NIEDRIG (vysoká-nízká) dle toho, 
s jakou rychlostí máte v úmyslu pracovat.  

 Spínač pohybu stroje vpřed či vzad (F/O/R) dejte do polohy FORWARD – vpřed    
 Dbejte přitom na to, zda je aktivován či deaktivován ovladač automatického posuvu dle 

požadavku, zda automatický posuv chcete využívat či ne.   
 

UPOZORNĚNÍ: 
Výše uvedené body je třeba vždy provádět.     
 
Pokud chcete pracovat za pomoci automatického posuvu, je třeba spínač pohybu vpřed či vzad vždy 
dát do pozice FORWARD. Pokud chcete pracovat bez automatického posuvu, poté tento ovladač 
dejte do své neutrální polohy. Aby bylo možné tuto operaci provést, je třeba vždy spínač vysunout a 
poté s ním pootočit do potřebné polohy.   
 

 Najeďte vpřed, tak jak bylo dříve popsáno.  
 Jakmile dokončíte pracovní úkon na stroji, a chcete se (třeba jen dočasně) od stroje vzdálit, 

přepněte spínač směru činnosti do polohy OFF a stroj vypněte od přívodu proudu.  
 

UPOZORNĚNÍ: 
Spínač směru činnosti vždy dávejte do polohy OFF, pokud chcete na stroji provést jakékoliv seřizovací 
činnosti, např. i změnu rychlosti z polohy HOCH na NIEDRIG (nízká-vysoká).  
 
 

Jednoduché frézování 
 

Dříve, nežli provedeme vlastní start stroje je nutné, aby seřízení k jednotlivým obráběcím činnostem 
bylo předem provedeno.  
 
Následující pokyny se budou týkat seřízení soustruhu, aby bylo možné provádět jednoduché 
soustružení.  
 
Vždy si pracovní činnost naplánujte a rozvrhněte předem. Je dobré mít po ruce různé výkresy, plány 
či měřící přístroje.    
 
Používejte pouze ten řezný nástroj, kterým je možno zaručit požadovaný výsledek práce, a 
namontujte jej na ocelový nástrojový držák. Při umístnění je třeba dbát na co možná nejmenší vůli. 
K upevnění použijte 3 šestihranné šrouby (viz zobrazení).  
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Je třeba dbát na to, aby špička točného nástroje se nacházela ve 
střední osové linii obrobku, anebo zcela pod touto linií. V žádném 
případě nesmí středová linie obrobku být výše, jak je špička 
nástroje.  
 
Pokud bude zapotřebí, je možno použít podložky pod otočný 
nástroj, aby bylo dosaženo požadované výšky. Pokud je však 
špička nástroje příliš vysoká, musíme použít jiný nástroj, nebo 
špičku obrousit.   
 
Pokud chceme zkontrolovat, zda je špička nástroje v požadované 
výšce, musíme ji přivést do pozice, kdy může se dotknout koníka. 
Jak špička nože, tak i koník by v ideálním případě měly být ve 
stejné rovině. Pokud bude třeba, je možno provést různé úpravy, 
např. podložit podložkami nástroj, obrousit špičku 
soustružnického nože, či použít zcela jiný nástroj. 
 
Jakmile s výší špičky otočného nástroje budete spokojeni, můžete upevnit obrobek. Uvedené 
provádějte pomocí sklíčidla či lícní upínací desky. Pokud to bude nutné je možno použít koníka jako 
doplňující upínací přípravek. – pokud třeba není možno pouze pomocí sklíčidla obrobek řádně 
upevnit, či obrobek je obzvláště dlouhý, či obrobky ty, které mají velmi úzký průměr. Stejným 
způsobem je možno použít i lunety. Koník je možno, je-li to potřebné, i vymontovat. 
 
Poznačte si na obrobku místo, kde má skončit řez. Posuňte supporty tak, aby soustružnický nástroj 
byl přesně proti označenému místu. Poté pohybujte s příčným posuvem tak, aby soustružnický nůž 
dotkl ploch obrobku. Během této činnosti otáčejte rukou se sklíčidlem, abyste se ujistili, že během 
následovného soustružení nedojde ke kontaktu s nějakým předmětem, tzn. že je dostatečný prostor 
mezi lůžkovým supportem, podélným supportem, ocelovým držákem nástrojů, soustružnickým 
nástrojem a sklíčidlem. 
 
Někdy je třeba pozici horního supportu či obrobku ke sklíčidlu nově provést, abychom se zcela ujistili, 
že je k dispozici dostatečný volný prostor.  
   
Pokud jste s velikostí prostoru spokojeni, zajeďte zpět se soustružnickým 
nástrojem a odsuňte saně od vřeteníku. 
Posuňte soustružnický nástroj směrem vzhůru, přibližně do 
úrovně, kde byste chtěli provádět vlastní soustružení. Rukou 
točte s obrobkem upnutým ve sklíčidle. Se soustružnickým 
nástrojem pomalu pojíždějte směrem k obrobku, až nástroj se 
dotkne ploch obrobku. 
 
Zafixujte tuto pozici tím, že hodnotu na ukazateli u příčného 
supportu nastavíte na hodnotu 0 – otáčejte pohyblivou skala 
stupnicí, až se objeví hodnota 0 – viz zobrazení. Jakmile máte 
poznamenáno toto nastavení pro nulovou hodnotu, zajeďte 
s příčním supportem o jednu otáčku nazpět. Posuňte support, 
až se objeví soustružnický nástroj poblíž pravé hrany obrobku. 
Najeďte s příčným supportem opět jednu otáčku nazpět, až se 
Vám na ukazateli objeví nulové nastavení 
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UPOZORNĚNÍ: 
Pokud byste nulovou hodnotu označení minuli, zajeďte o alespoň půl otáčky zpět a proveďte opět 
nové nulové označení. Vždy když používáte skala stupnici jako ukazatel, abyste mohli pohybovat jak 
s příčným či vrchním supportem, proveďte vše uvedeným způsobem. Musíte též počítat 
s dostatečnou odchylkou a s prostorem odchylky pro převodovku. Najeďte pro ubrání materiálu, 
jakmile budete mít k dispozici údaj, který odpovídá požadované hloubce řezu. 
 
Při hrubém soustružení se nedoporučuje ubírat více jak 0,010“ (0,25mm) řezné hloubky.  
 
Nastavení jsou potřebná pro zahájení soustružení. Dříve nežli s vlastním soustružením započnete, 
zkontrolujte následující:  
 

 Ovladač automatického posuvu. Tento ovladač by měl nacházet ve své pozici pro manuální 
posuv.  

 Spínač směru pohybu. Pokud nebudete používat automatický posuv, nastavte jej do neutrální 
pozice.  

 Ovladač vysoké či nízké rychlosti. Zvolte požadovanou rychlost.  

 
Zapněte stroj a veďte soustružnický nůž pomalu směrem k obrobku pomocí rukojeti sloužící 
manuálnímu pohybu. Najíždějte tak dlouho, až se dotknete již předem označené linie na obrobku. 
Poté nástrojem pomocí jedné či dvou otáček vyjeďte z řezu. Zajeďte se supportem opět na začátek a 
soustružnickým nástrojem najeďte o další hodnotu úběru materiálu.   
 
 
 
 

Jednoduché soustružení pomocí posuvu.  
 

Stejně uvedená seřízení – jak bylo již popsáno – jsou nezbytně nutná s tím rozdílem, že před startem 
spínač směru pohybu se musí vložit v tomto případě do pozice FORWARD a dále je třeba spustit 
ovladač sloužící automatickému pohybu, aby byl support poháněn.  
 
Soustruh je tak seřízen, aby mohl provádět různé soustružnické činnosti. Pokud chcete při své 
klasické práci na stroji ještě vykonávat řezání závitů, nezapomeňte převodovkovou konfiguraci vždy 
poté nastavit opětně tak, aby byly soustružnické činnosti opět možné.  

 Poté co jsou ukončené všechny přípravné seřizovací činnosti, musí se soustružnický nůž 
nacházet vpravo vedle obrobku. Potřebná hloubka řezného úběru materiálu je možná 
nastavit na podélném supportu. 

 Ujistěte se, že spínač pohybu vodícího šroubu je ustaven v pozici FORWARD. Toto stejné 
nastavení navolte též i na ovládacím panelu. Zapněte nyní stroj.  

 Pravou rukou otáčejte s ovladačem, kterým můžete nastavit potřebné otáčky vřetene. 
Stiskněte ovladač sloužící zapnutí automatického posuvu, až záklopka zapadne pevně do 
vodícího šroubu.  

 

UPOZORNĚNÍ: 
Vaše levá ruka by měla být vždy zcela volná, aby byla schopna v případě potřeby okamžitě stisknout 
nouzové tlačítko (NOT-AUS)   
 

 Pozorujte pohyb řezného nástroje. Jakmile se bude blížit označení na ploše obrobku, a tím 
pochopitelně i ke konci soustružnické operace, vytáhněte ovladač automatického posuvu. 
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Dbejte na to, aby tento ovladač v této vytažené poloze zůstal. Pokud budete potřebovat 
provést nějaký obzvláště přesný řez, je doporučeno provést tento řez manuálním způsobem.  
 

UPOZORNĚNÍ: 
Pokud chcete provést obzvláště čisté hrany, musíte k této činnosti použít obzvláště jemných nástrojů.  
 
Otočte příčným supportem o jednu až dvě otáčky zpět. Poté opět otáčejte supportem, aby byl opět 
ve své výchozí poloze. Následovně ve stejných otáčkách s řezným nástrojem jeďte nazpět. Poté co 
dokončíte práci, opět stiskněte ovladač automatického posuvu směrem dolů a provádějte práci na 
dalším obrobku.  
 

 
Řezy pod úhlem 
 

Při řezání pod úhlem je třeba horní support, který se nachází na příčném supportu, nastavit do 
potřené úhlové hodnoty. Úhel je pomocí tkzv. nulového označení zobrazován na příčném supportu.  
Aby bylo možno hlavní support tak nastavit, aby bylo možné řezat pod úhlem, musí se nejprve se 
supportem vyjet, až se zobrazí oba šestihranné šrouby (A) – viz zobrazení dole vlevo.  
 
Povolte dostatečně oba šestihranné šrouby, až bude možno s hlavním supportem najet do 
potřebného úhlu  – ten bude zároveň i zobrazován na skala stupnici. Navolenou pozici opět zafixujete 
pomocí pevného dotažení uvedených šestihranných šroubů.   
 
Požadovaným úhlem jste schopni soustružit, pokud jste příčný support požadovaně nastavili a poté 
pohněte řezný nástroj ve směru šipky – viz zobrazení vpravo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řezání závitů 
 

Tento pracovní proces vyžaduje u obsluhy obzvláště vysoké schopnosti, hodně zkušeností a vysoký 
stupeň pečlivosti. Musíte být se všemi pracovními procesy, které je možno na stroji provést, být plně 
seznámeni. 
 
Support se pohybuje směrem vpřed ve směru k vřeteníku. Stejně jako při soustružení je zde použit 
automatický posuv. Při řezání závitů však je posuv větší. Řezný nástroj se pohybuje ještě blíže ke 
vřetenu. Pozornost a koncentrace obsluhy je zde nesmírně nutná, aby nedošlo k jakémukoliv 
neočekávanému kontaktu nástroje během běhu stroje. Soustruh je vybaven hlavním vřetenem, které 
je schopno zpracovávat závity od 0,4 – 2,00 mm. Detailní informace týkající se řezání závitů získáte ve 
speciálních příručkách, či se ponechte vyškolit zkušenou osobou.  
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Základní pokyny pro řezání závitů jsou následující:  

 Dodržujte co možná největší odstup mezi sklíčidlem a obrobkem. Nejprve požadovaný závit 
předřezávejte o vhodné hloubce.  

 Nasaďte vhodné výměnné kola a namontujte správně řezný nástroj 

 Proveďte všechny přípravné práce, nastartujte stroj a ovladač pro automatický posuv 
ponechte v neutrální pozici (UP).  

 Poté sepněte ovladačem automatický posuv a spínač směru pohybu ponechte v pozici 
FORWARD.  

 

Jakmile řezný nástroj dosáhne konce závitu, otočte spínač do polohy OFF. Ovladač automatického 
posuvu však ponechte aktivní.  
 

 Zajeďte s řezným nástrojem opět nazpět pomocí ovladače příčného posuvu. Poznačte si 
exaktní pozici na ukazateli a exaktní počet otáček. Spínač (C) dejte do polohy REVERSE. Saně 
zajedou opět na začátek operace. Nyní dejte spínač (C) do pozice OFF.   

 
 Opakujte kroky tak dlouho, dokud není závit celkově hotov.  
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Údržba 

 

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

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. 

 
 

Před uvedením do provozu 
 

 Před každým uvedením stroje do provozu zkontrolujte stroj na možné poškození či nesprávné 
nastavení, které bezprostředně odstraňte.  

 Promazávejte pravidelně obě vřetenová ložiska několika kapkami oleje. Při trvalé provoze 
promazávejte tyto místa jednou či dvakrát denně. Aby bylo možno promazat levé uložení 
ložiska, je nutné odejmout kryt převodovky.   

 Promazávejte vedení hlavního supportu kapkou oleje. Čiňte tak mezi oba šestihranné šrouby 
na horní straně saní.  

 
 
Po uvedení do provozu 
 

 Vyjměte kryt pro únik oleje a odpadních nečistot. Vyčistěte následovně jeho celou plochu.   

 Pokud budete používat chladicí kapalinu, dbejte na to, zda je ve vaně dostatek kapaliny, zda 
neuniká a díly stroje po skončení práce jsou suché.  

 Promazávejte povrchové plochy stroje.  

 Vyjměte vždy řezné nástroje a skladujte je na suchém místě.  
 
 
Motorové kartáče 
 
Motorové kartáče je možno vyměnit, pokud odstraníme 
krytky, které se nachází jak na přední a zadní straně stroje 
pod vřeteníkem (viz zobrazení vpravo). 
 
 
 
 
 

Mazání 
 
Mažte všechna vedení posuvu k zabránění rychlého opotřebení. Přesně z tohoto důvodu je třeba 
promazávat hlavní vřeteno a výměnná kola. 
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Údržba 
 
Špony, které spadnou do vedení pojezdu či na strojní lůžko musí být odtraněny. Kontrolujte vedení 
pravidelně a provádějte čištění dle potřeby.  
 
Odstraňte čas od času prach, který se usadí v motorovém prostoru 
 
Použití vhodného strojního vosku na stůl a stojany zabrání vzniku případné koroze a napomáhá je 
udržovat v neustálé čistotě.  
 

Pokud dojde k tomu, že piktogramy budou již nečitelné, je třeba je opětně obnovit.  
 
 

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. 
 

 
 

Čištění 
 
Čištění: K čištění je nejlépe použít vhodných háčkových přípravků pro odstranění špon. Nečistěte 
nikdy stroj se stlačeným vzduchem  - mohli byste být odlétajícími šponami zraněni. 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 byste mohli 
lakované plochy poškodit. Je vhodné i povrch dále ošetřit s 20 W motorovým olejem.  Odmastěte stůl 
pomocí nějakého běžného odmašťujícího prostředku.  V žádném případě nepoužívejte ředidla či 
vodu. 
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Odstranění vzniklých problémů 

  
Problém Možná příčna Doporučeno: 

Přehřívání 
vřeteníku 

1. Je hodně či naopak málo oleje ve 
vřeteníku    

2. Nedostatečná kvalita či viskozita 
oleje 

3. Olej je nečistý 

4. Je ucpán mazací otvor ložiska 

5. Ložisko je ucpané 

6. Ložisko je opotřebené 

7. Ložisko je nesprávně 
namontované 

8. Deformované vřeteno 

9. Příliš velký axiální tlak 

1. Přezkoušejte stav oleje a doplňte 
jej, či naopak část oleje odeberte  

2. Nahraďte olej jiným vhodným  

3. Vyměňte olej 

4. Vyčistěte uvedený otvor 

5. Vyčistěte ložisko a vyměňte olej  

6. Vyměňte ložisko  

7. Vymontujte ložisko a namontujte 
jej opětně   

8. Vyměňte vřeteno 

9. Nastavte tlak pomocí matice 

Prosakování oleje 
v převodovce 

10. Zátky přestávají plnit svojí roli  
 

11. Vřeteník je zlomen 

12. Prosakování na krytu vřeteníku  

13. Prosakování v ložiskách 

10. Vyjměte staré zátky a nasaďte je 
opětně, či je nahraďte novými 

11. Nechte vřeteník opravit  

12. Namontujte kryt správně, či jej 
případně nahraďte novým  

13. Vyměňte těsnění  

Příliš silné vibrace/ 
hluky stroje  

14. Opotřebovaná ložiska 

15. Opotřebená převodovka 

16. Opotřebená osa 

17. Uvolněné šrouby u ukotvení 
stroje 

14. Vyměňte ložisko 

15. Vyměňte převodovku 

16. Vyměňte osu 

17. Utáhněte šrouby ukotvení  

Vibrace  18. Volné upnutí obrobku 

19. Uvolněná ložiska vřetene 

20. Uvolněný vřeteník 

21. Příliš velká vůle mezi supportem 
a vedením lože  

22. Příliš velká vůle příčných či 
lůžkových saní (supportu)  

23. Nevhodný řezný úhel  

24. Opotřebený nástroj 
 

25. Opotřebená stopka nástroje 

26. Nedostatečné upnutí nástroje 

27. Nevyváženost nástroje či 
obrobku 
 

28. Nesprávné zarovnání nástroje 

18. Dotáhněte pevně šrouby  

19. Seřiďte ložiska 

20. Zafixujte vřeteno 

21. Nastavte support 
 

22. Seřiďte klínové lišty 
 

23. Namontujte nástroj s vhodným 
řezným úhlem  

24. Naostřete či vyměňte nástroj  

25. Vyměňte nástroj 

26. Upevněte opětně nástroj  

27. Vyvažte nástroj či obrobek, 
případně snižte otáčky.  

28. Zarovnejte nástroj 
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Problém Možná příčna Doporučeno: 

Viditelné zakřivení 
obrobku, i když 
není opracováván  

29. Obrobek je moc tenký či dlouhý 29. Použijte vhodnou podložku 

 

 

Nedostatečná 
přesnost 

30. Není nastaveno správné 
nastavení parametrů pracovní 
řez, či není vhodný nástroj  

30. Zkontrolujte nastavení dle tabulek  

Ovladač 
převodovky je 
nefunkční  

31. Je prasklá či poškozená pružina  31. Nastavte pružinu, případně jí 
vyměňte  

Nesedí vzájemné 
nastavení nástroje 
a vřetene  

32. Je nesprávná pozice stavících 
dorazů 

32. Nastavte stavící dorazy do své 
správné pozice.  

Nefunguje řezání 
závitů 

33. Příliš velká vůle u závitového 
vřetene v axiálním směru  

34. Příliš velká vůle mezi supportem 
a příčnými saněmi, resp. mezi 
příčným supportem a řezným 
ocelovým držákem.  

35. Opotřebení některého čepu u 
příčného supportu či řezného 
ocelového držáku. Příliš velká 
vůle u ručního kolového 
ovladače.  

33. Seřiďte nově axiální tlak  

34. Nastavte správně vedení  

35. Vyměňte čep a nastavte nově ruční 
ovládací kolo  

Koník nelze 
zafixovat  

36. Upínací ovladač je příliš malý, 
nebo naopak příliš velký  

36. Nastavte upínací bloky.  
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Schéma elektrického zapojení 
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Seznam náhradních dílů 
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Záruční podmínky 

 

1. Záruční doba činí 24 měsíců od dodání stroje. 
  

2. Záruka zahrnuje odstranění všech nedostatků, které narušují řádnou funkci stroje. 
 

3. Při nárocích ze záruky se prosím obraťte na Vašeho odborného prodejce s podrobným 
písemným konstatováním závady. 

 
4. 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. 
 

5. 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



 

 

CE konformitní prohlášení platné v německy mluvících zemích.  

 
 
 
 



 

 

Prohlášení o shodě výrobku platné v německy mluvících zemích.  
 

 



 

 

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): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 


