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=================================================================================================== 

Poznámka 
Informace zde obsažené slouží jako návod k provozu stroje, ovšem neslouží jako součást kupní 

smlouvy. Údaje zde uvedené pocházejí od výrobce a z dalších zdrojů. Ačkoli usilujeme o přesnost 

záznamů, nelze úplně všechny ověřovat. Navíc je stroj dále vyvíjen v rámci zlepšování, takže některá 

zařízení se mohou v detailech lišit. Uživatel odpovídá za to, že si ověří, že zařízení a procesy 

popisované v tomto návodu jsou vhodné pro jeho účely. 

Záruka 
Společnost PWA usiluje o to, aby její výrobky dosahovaly vysoké kvality a splňovaly kritéria životnosti 
a garantuje, že její výrobek je bez vad materiálu a řemeslného zpracování. 
Záruční doba činí všeobecně 1 rok, pokud není uvedeno jinak. 
Tato záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku nenáležitého používání stroje, zanedbání 
či nehod, dále se nevztahuje na běžné opotřebení, případy, kdy byl stroj měněn či opravován mimo 
naše provozovny, nebo případy, kdy jeho údržba nebyla správně prováděna. 
 
Výrobce v žádném případě neručí za smrt či zranění osob nebo ztráty na majetku či za náhodné, 
zvláštní, související či následkové ztráty, plynoucí z používání tohoto stroje. 
 
Aby bylo možné uplatnit záruk, stroj nebo jeho součást musí být zaslány výrobce k přezkoumání, 
se zaplaceným zpátečním poštovným. Je také třeba doložit nákupní doklad s datem prodeje. Pokud 
kontrola výrobce odhalí defekt, produkt buď vymění, nebo opraví, nebo vrátí kupní cenu. Zpáteční 
zaslání opraveného/nového produktu hradí PWA, pokud ovšem výrobce shledá, že se nejedná o 
vadu, na kterou se záruka vztahuje, nese náklady a na vrácení či uskladnění produktu zákazník. 
 
Výrobce se vyhrazuje právo kdykoli měnit technické údaje, vzhledem k trvající snaze o další vývoj 
produktu. 
 

VAROVÁNÍ : Před instalací a prací na stroji je nutné tento návod celý přečíst a porozumět jeho 
obsahu! 
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1 Bezpečnostní pokyny 
1. Stroj je navržen pro práci zaškolených a kvalifikovaný, zkušených pracovníků. Pozorně přečtěte 

celý návod, než se strojem začnete pracovat. Seznamte se se zařízeními, omezeními a možnými 
riziky. Návod uschovejte v blízkosti stroje pro další použití. 

2. Ochranné kryty musí být nasazeny a provozuschopné. 
3. Odkliďte nastavující klíče. Vytvořte si návyk vždy před prací zkontrolovat, zda jsou všechny 

nastavující nástroje či klíče uklizené. 
4. Snižte riziko neúmyslného spuštění stroje. Ujistěte se, že je stroj vypnut, nežli jej připojíte ke 

zdroji elektrické energie. 
5. Na nástroj nevyvíjejte tlak. Svou práci vykonává efektivněji a bezpečněji, pokud je používán 

rychlostí, pro kterou byl určen 
6. Používejte správný nástroj. Nesnažte se menším nástrojem vykonávat práci většího. 

Nepoužívejte nástroje pro účely, pro které nebyly navrženy. 
7. Provádějte údržbu nástrojů. Udržujte je ostré a čisté, aby se zabezpečil jejich nejlepší a 

nejbezpečnější výkon. Dodržujte pravidla mazání a výměny příslušenství. 
8. Stroj po použití odpojte od zdroje energie. Zároveň jej odpojte před opravami, nastavováním či 

údržbovými činnostmi. 
9. Kontrolujte opotřebení dílů. Před použitím nástroje, krytu nebo další části, která jeví 

opotřebení, je nutné zkontrolovat její správnou funkci. Kontrolujte seřízení pohyblivých 
součástí, jejich uvolnění nebo prasknutí, jejich upevnění. V případě poškození je nechte 
opravit. 

10. Stroj neopouštějte, dokud se plně nezastaví. Nikdy nenechávejte běžící stroj bez dozoru. 
Odpojte jej od zdroje energie. 

11. Udržujte pracovní prostředí čisté. Zaplněné prostředí či pracovní stůl zvyšují riziko zranění. 
12. Zabezpečte správné pracovní prostředí pro stroj. Nevystavujte stroj dešti, nepoužívejte jej ve 

vlhkých či mokrých prostorech. Pracovní prostředí musí být dostatečně osvětlené. 
Nepoužívejte stroj v místech, kde hrozí riziko požáru nebo exploze. 

13. Zabraňte přístupu dětí. Stroji ani jeho napájecího kabelu se nesmí dotýkat nepovolané osoby. 
Nepovolané osoby nesmějí vstupovat do pracovní oblasti stroje. 

14. Zabezpečte stroj před dětmi a nepovolanými osobami pomocí zámku, spínačů apod. 
15. Používejte vhodné oblečení. Nenoste při práci volný oděv či doplňky a ozdoby, které by mohly 

být zachyceny pohyblivými částmi. Dlouhé vlasy zakryjte síťkou. 
16. Používejte ochranné brýle.  Běžné brýle nemají bezpečnostní sklo, a proto nestačí. Pokud je 

provoz prašný používejte masku. Používejte sluchátka, chraňte sluch před poškozením hlukem. 
Používejte protiskluzovou obuv. 

17. Nenaklánějte se nad stroj. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. 
18. Nepřibližujte se rukama k noži během provozu stroje. 
19. Pokud se na stroji pracuje, neprovádějte na něm žádná úpravy. 
20. Seznamte se se všemi výstražnými štítky na stroji. 
21. Tento návod vás má seznámit s technickou stránkou stroje. Není zamýšlen jako tréninkový 

manuál. 
22. Nesprávné používání ohrožuje obsluhu, ohrožuje stroj a další majetek, může ovlivnit správné 

fungování stroje. 
23. Piliny a prach vznikající při řezání, vrtání, broušení a dalším obrábění některých materiálů 

mohou obsahovat chemikálie, které jsou známé jako způsobující rakovinu, vady plodu či 
poruchy reprodukce. Příkladem jsou barviva obsahující olovo, krystalický křemík z cihel, 
cementu a jiných stavebních materiálů. 

24. Riziko se různí podle doby expozice, častosti vystavení těmto látkám. Vystavení těmto látkám 
snižte tak, že budete pracovat v dobře větraných místnostech a s vhodným bezpečnostním 
vybavením, jako prachový maska zachycující mikroskopické částice. 
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2 Technické údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje zde uvedené nejsou závazné. PWA si vyhrazuje právo na změny kdykoli podle uvážení a 
z jakéhokoli důvodu. 
 

VAROVÁNÍ : Před instalací a prací na stroji je nutné tento návod celý přečíst a porozumět jeho 
obsahu! V opačném případě hrozí riziko vážného poranění! 

 
 
 

3 Vybalení a příprava stroje 

3.1 Obsah kontejneru 

 Soustruh PROFI 300V 

 Vývojový diagram testování 

 Krabice s nástroji a nářadím 

 Návod k použití 
 

 Profi 300 V 

Točný průměr nad ložem  180 mm 

Točný průměr nad suportem 110 mm 

Vzdálenost hrotů 300 mm 

Šířka lože 100 mm 

Vřeteník  

Průchod vřetena  21 mm 

Kužel vřetene MT3 

Počet rychlostí otáček plynulý 

Rozsah otáček plynule 50-2500 ot/min 

Posuv  

Počet metrických závitů 10 

Rozsah metrických závitů 0,5-3 mm 

Počet palcových závitů 8 

Rozsah palcových závitů 10-44 TPI 

Rozsah podélného posuvu 0,083-0,159 mm/ot 

Suport   

Typ držáku nástrojů 4 polohy 

Maximální posuv nožových saní 55 mm 

Maximální posuv příčných saní 75 mm 

Maximální posuv suportu  276 mm 

Koník  

Posuv pinoly 60 mm 

Kužel pinoly MT2 

Další údaje  

Výkon motoru  450 kW / 240 V / 1 fáze 50 Hz 

Rozměry stroje (šířka x délka x výška) 390 x 740 x 370 mm 

Hmotnost stroje 60 kg 
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3.2 Obsah krabice s nástroji a nářadím 
1 Pevný hrot MT3 
1 Pevný hrot MT2 
3 Externí čelisti 
1 Olejová pistole 
1 Křížový šroubovák 
1 Plochý šroubovák 
3 Klíčky pro tříčelisťové sklíčidlo 
5 hexagonálních inbusových klíčů 
3 klíče 
1 Výměnná kolo (pro soustružení závitů) 

 
 
 
 
 

3.3 Vybalení a očištění stroje 
1. Sejměte ze soustruhu dřevěnou bednu. 
2. Zkontrolujte úplnost dodávky podle dodacího listu. 
3. Odšroubujte soustruh ode dna dřevěné krabice. 
4. Vyberte místo pro umístění stroje, s dobrým osvětlení a dostatkem prostoru, i pro údržbu. 
5. Pomocí vhodného zařízení stroj zdvihněte. Nezvedejte za vřeteno. Před zvedáním se ujistěte, 

že je stroj vyvážen. 
6. Aby nedošlo ke zkroucení lože, musí být podlaha pod strojem naprosto vodorovná a plochá. 

Pomocí šroubů ukotvěte stroj do podlahy. 
7. Očistěte veškeré části podléhající korozi šetrným rozpouštědlem, petrolejem nebo naftou. 

Nepoužívejte ředidla užívaná na barvy a laky. Došlo by k poškození povrchu. Všechny 
očištěné plochy potřete strojním olejem 20W. 

8. Sejměte kryt zadního kola. Očistěte všechny díly jednotky a potřete řádně mazacím tukem. 
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Schéma základů stroje 

 

4 Popis stroje 

4.1 Hlavní součásti soustruhu 
Lože soustruhu (obrázek 3) 
Vyrobené z kvalitní oceli. Struktura lože stroje je znázorněna na obrázku 3. Vyniká přesností, malým 
třením, hladkým pohybem, dobrým vedením a dlouhou životností. Disponuje dvěma přesně 
broušenými  V- vedeními  (kalené a broušené). Slouží k vedení koníku a suportu. Vzadu na levé straně 
lože je namontován hlavní motor. 

obrázek 3:  
 
Vřeteník (obr. 4) 
Vyrobený z litiny. Nízké vibrace. K loži je upnut 4 šrouby. Nachází se v něm hlavní vřeteno  se dvěma 
kuželíkovými ložisky a pohonná jednotka. 

Obrázek 4:  
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Suport (obr 5) 
Je vyroben z kvalitní litiny, vodicí plochy jsou přesně broušené, zapadají co V-drážek v loži, bez vůle. 
Dá se snadno nastavit. Příčné saně jsou namontovány na něm, rybinové vedení. Vůli vedení lze 
nastavovat lištami. 
Pohyb suportu je ovládán ručním kolečkem se stupnicí. Na horní straně je namontován držák 
nástrojů se 4 polohami. Uvolněním svorky je možné držák natáčet. 

obrázek 5:  
 
Suportová skříň (obr 6) 
Namontována na loži stroje. Je vybavena dělenou maticí s pákou pro aktivaci automatického posuvu. 
Lišty dělené matice lze nastavovat zvenčí. 
Ozubnice, namontovaná na loži a pastorek ovládaný ručním kolečkem na suportu umožňují rychlý 
posuv suportové skříně. 

Obrázek 6:  
 
Tažný šroub 
Obrázek 7, A. Je namontován na přední straně lože. Je spojen s převodovkou na levé straně pro 
automatický posuv a je vybaven po obou stranách ložiskem. Matice (B) na pravé straně je navržena 
tak, aby vyrovnávala vůli šroubu. 

obrázek 7:  
 
Koník (obr 8) 
Koník se posunuje po V-vedení a lze jej kdekoli upnout. Je vybaven vřetenem s Morse kuželem 2 a 
stupnicí. Lze je upnout pákou. Vřetenem lze pohybovat ručním kolečkem umístěným na konci koníku. 
Poznámka: 
Pojistný šroub C zasuňte na konec soustruhu, aby se předešlo vypadnutí koníku z lože. 
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obrázek 8:  
 
 

4.2 Ovládací prvky na stroji 
1. Nouzový vypínač (D, obr 9). Stiskem dojde k zastavení všech funkcí stroje. Pro opětovné spuštění 
zdvihněte kryt a stiskněte tlačítko ON. 
 
2. Přepínač směru rotace (E, obr 9). Po spuštění stroje stiskněte do polohy F a otáčky probíhají proti 
směru hodinových ručiček (F= forward). Otočení do polohy R se vřeteno otáčí po směru hodinových 
ručiček. Poloha „0“ znamená neutrální polohu vřetene. 
 
3. Knoflík nastavení rychlosti (F, obr 9) 
Otáčení knoflíku po směru hodinových ručiček se rychlost vřeten zvyšuje, Otáčením na druhou stranu 
se snižuje. Rozsah rychlostí závisí na poloze hnacího řemenu. 

obrázek 9:  
 
4. Upnutí suportu 
Otočení inbusového šroubu (A, obr. 10) po směru hodinových ručiček suport upnete. Otočením proti 
směru hodinových ručiček jej uvolníte. 
POZOR: Upínací šroub suportu musí být povolen dříve, než se začne s aktivací automatického posuvu. 
Jinak by mohlo dojít k poškození stroje! 

obrázek 10:  
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5. Ruční kolečko podélného posuvu (B obr 11) 
 Otáčení kolečka po směru hodinových ručiček posunete suportovou skříň směrem ke koníku 
(doprava). Otáčením proti směru hodinových ručiček posunete suportovou skříň směrem od koníku 
(doleva). 
 
6. Páka příčného posuvu (C, obr 11) 
Otáčením po směru hodinových ručiček posunete příčné saně směrem k zadní části soustuhu. 
 
7. Aktivující páka dělené matice (D, obr 11) 
Posunutím páky dolů matici uzavřete. Posunutím nahoru ji rozpojíte. 
 
8. Páka otočné části příčných saní (E, obr 11) 
Otáčením po nebo proti směru hodinových ručiček dojde k posuvu. 
 
9. Upínací páka držáku nástrojů (F, obr 11) 
Otočením po směru hodinových ručiček dojde k upnutí, otočením proti směru hodinových ručiček 
k povolení. 
obrázek 11: 

 
10. Upínací šroub koníku (G, obr 12) 
Otočením matice po směru hodinových ručiček dojde k upnutí, otočením proti směru hodinových 
ručiček k povolení. 
 
11. Upínací páka pinoly koníku (H, obr 12) 
Otočením páky po směru hodinových ručiček dojde k upnutí, otočením proti směru hodinových 
ručiček k uvolnění. 
 
12. Ruční kolečko posuvu pinoly koníku (I, obr 12) 
Otočením po směru hodinových ručiček dojde k vysunutí, otočením proti směru hodinových ručiček 
k zasouvání. 
 
13. Nastavení koníku pro obrábění do kužele (J, obr 12) 
Pro obrábění do kužele je nutné koník přenastavit pomocí  3 nastavujících šroubů nacházejících se 
v jeho základně.  Uvolněte upínací šroub na konci koníku. Povolte jeden nastavující šroub, zatímco 
utahujete druhý, dokud na stupnici nedosáhnete požadovaného nastavení. Pak utáhněte upínací 
šroub. 
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obrázek 12:  
 

5 Provoz stroje 

5.1 Výměna sklíčidla 
Vřeteno držící upínák má cylindrický tvar. Povolte tři šrouby s maticemi (A, obr13 – obrázek ukazuje 
pouze dva z nich), nacházející se na přírubě vřetene, a vřeteno lze sejmout. Nasaďte nové vřeteno a 
upněte je pomocí stejných tří šroubů a matic. 

obrázek 13:  

5.2 Nastavení nástroje 
Upněte nástroj do držáku. 
Nástroj musí být upnut pevně. Nástroj má během soustružení sklon se uhýbat v důsledku řezné síly, 
jež vniká při uvolňování třísek. Pro zajištění nejlepších výsledků by přečnívání mělo být maximálně 
3/8“. 
Úhel obrábění je správný tehdy, pokud je ostří zarovnáno se středovou osou obrobku. Správná výška 
nástroje se zjistí porovnáním hrotu nástroje s hrotem hrotu koníku. Je-li nutné, dosáhněte 
požadované výšky pomocí kovových podložek  (obr 14). 

obrázek 14:  
 



                                                                                                                  Profi 300V, Návod k použití 

Strana 12 z 37                                                                        
 

5.3 Změna rychlosti 
1. Vyšroubujte dva upínací šrouby (B, obr 15) a sejměte ochranný kryt. 
2. Nastavte hnací řemen (C, obr 16) do odpovídající polohy. 
3. Utáhněte napínací řemenici a utáhněte opět matici. 

obrázek 15:  

obrázek 16:  

5.4 Manuální posuv 
Pomocí ručního kolečka lze způsobovat pohyb suportové skříně, příčný posuv a posuv příčných saní 
(obr17). 

obrázek 17:  
 

5.5 Automatický posuv u podélného soustružení 
Z tabulky (A, obr 18) na soustruhu přečtěte správnou rychlost pro dané stoupání závitu. Upravte 
převodová kolečka, pokud požadovaný posuv nebo stoupání nelze dosáhnout se stávajícími. 
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obrázek 18:  
 

5.6 Výměna převodových kol 
1. Odpojte stroj od zdroje elektrického proudu. 
2. Vyšroubujte dva upínací šrouby a sejměte ochranný kryt. 
3. Povolte upínací šroub kvadrantu (B, obr 19). 
4. Natočte kvadrant (C, obr 19) doprava. 
5. Vyšroubujte matici (D, obr 19) z tažného šroubu nebo matice (E, obr 19) ze šroubů kvadrantu. 

Pak můžete sejmout převodová kolečka. 
6. Instalujte dvojici převodových koleček podle požadavků uvedených v tabulce (obr 20) a 

přišroubujte kolečka zpět na kvadrant. 
7. Natočte kvadrant zpět doleva, dokud se kolečka opět nespojí. 
8. Upravte vůli mezi zuby kol tak, že mezi ozuben kolečka vložíte list normálního papíru, jako 

nastavení mezery. 
9. Fixujte kvadrant pomocí upínacího šroubu. 
10. Instalujte ochranný kryt vřeteníku a stroj opět připojte ke zdroji elektrické energie. 

 

obrázek 19:  
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5.7 Tabulka posuvů a závitů 
obrázek 20: 

 
 

5.8 Podélné soustružení 
Viz obrázek 21. 
Nástroj se pohybuje rovnoběžně s osou otáčení obrobku. Posuv nástroje může být manuální pomocí 
ručního kolečka, nebo automatický. Hloubky je dosahováno pomocí pohybu saní. 

obrázek 21:  
 

5.9 Čelní soustružení 
Viz obrázek 22. 
Nástroj se pohybuje kolmo k ose otáčení obrobku. Posuv nástroje může být manuální pomocí ručního 
kolečka, nebo automatický. Hloubky je dosahováno pomocí pohybu příčných saní 

obrázek 22:  
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5.10 Soustružení mezi dvěma hroty 
Viz obrázek 23. 
VAROVÁNÍ! Nebezpečí vtažení. Používejte ochranné kryty. 
Pokud je obrobek obráběn po celé délce nebo při soustružení do kužele, může být upnut mezi dva 
hroty. Namísto tříčelisťového sklíčidla namontujte na vřeteno adaptor MT3  a instalujte pevný hrot. 
Na koník instalujte otočný hrot (MT2 kužel). 
Před upnutím obrobku vyvrtejte do obou konců otvory pro upnutí. 
obrázek 23: 

 
 
1... pevný hrot 60°, 2 ... otočný hrot 60°, 3 ...hnací kolík, 4... oko (podpora obrobku) 
 
POZNÁMKA!  Aby se předešlo přehřívání, vždy použijte u hrotu koníku malé množství mazacího tuku. 
 

5.11 Soustružení do kužele 
Obrábění do úhlu lze provádět pomocí nastavení koníku do strany. Úhel závisí na délce obrobku. 
Povolte upínací šroub koníku (A, obr24). Vyšroubujte nastavující šroub (B, 24) na pravém konci 
koníku. Povolte přední nastavující šroub (C, 24) a uvolněte jej stejně, jako zadní nastavující šroub (D, 
24), dokud není dosaženo požadovaného kužele. Potřebné příčné nastavení přečtete na stupnici (E, 
24). Nejprve utáhněte nastavující šroub (B, 24) a potom dva (přední a zadní) nastavující šrouby, čímž 
upnete koník v nové poloze. Znovu utáhněte upínací šroub (A, 24) koníku. Obrobek musí být držen 
mezi dvěma hroty hnán diskem a kolíkem. 
Po dokončení soustružení do kužele vraťte koník do původní polohy, na stupnici musí být poloha 
„nula“ (E,24). 

obrázek 24:  
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5.12 Vrtání závitů 
Nastavte požadované stoupání závitu (podle diagramu, viz obrázek 20). Stroj spusťte a sevřete 
dělenou matici. Když nástroj dosáhne obrobku, začne vyvrtávat směrem vpřed. Po dosažení hloubky 
vrtání stroj zastavte a pak obráceným směrem motoru posuňte nástroj zpět, aby se pročistil vzniklý 
závit. Nerozepínejte dělenou matici. Postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. 
Příklad: Vnější závit 

 Průměr obrobku již musí být opracován tak, aby byl stejný jako průměr požadovaného závitu. 

 Obrobek musí mít na čelní straně závitu zkosenou hranu a na druhém konci závitu podebrání. 

 Rychlost řezání musí být co nejpomalejší. 

 Převodová kolečka musí být nastavena podle požadovaného stoupání závitu. 

 Řezný nástroj musí mít přesně stejný tvar jako požadovaný závit, musí být pravoúhle a musí 
být upnut tak, aby směřoval kolmo k ose obrobku. 

 Závit vzniká v několika krocích, přičemž na konci každého kroku musí být nástroj vrácen zpět 
(pomocí saní). 

 Před každým krokem posuňte příčné saně cca 0,2-0,3 mm doleva a pak doprava, aby se 
pročistil závit. Udržujte vznikající závit čistý, dokud nedosáhnete požadované hloubky. 

 

obrázek 25:  
 
 
 
 

6 Příslušenství soustruhu 
Univerzální tříčelisťové sklíčidlo 
Pomocí něj lze upínat obrobky s kulatým trojúhelníkovým, čtvercovým, hexagonálním, osmistěnným 
či dvanáctistěnným průřezem. Viz obrázek 26. 
POZNÁMKA: Nové soustruhy mají čelisti sklíčidla velice těsné. Je to nezbytné pro přesné upnutí a 
dlouhou životnost. Opakovaným otevíráním a zavíráním se postupně automaticky upraví a svírají 
stále jemněji. 

obrázek 26:  
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POZNÁMKA:  Výrobce o tříčelisťového sklíčidla provedl namontování pro maximální přesnost pomocí 
dvou rysek „0“ (A, obr 26), jedné na sklíčidle, druhé na přírubě sklíčidla. 
Existují dva druhy čelistí, vnitřní a vnější. Dbejte na to, aby počet čelistí odpovídal počtu žlábků ve 
sklíčidle. Nepleťte různé druhy dohromady. Při montáži čelistí postupujte vzestupně (1-2-3), při 
demontáži sestupně (3-2-1), jednu čelist po druhé. Po dokončení montáže čelistí sklíčidlo stáhněte na 
nejmenší průměr a zkontrolujte, zda čelisti doléhají. 
 
Čtyřčelisťové nesoustředné sklíčidlo 
Má čtyři nezávisle nastavitelné čelisti pro upínání asymetrických obrobků. (obrázek 27) 

Obrázek 27:  
 
Sklíčidlo na vrtáky (volitelné) 
Používá se pro nasazení a upínání vrtáků (obrázek B, 28) 

Obrázek 28:  
 
Upínací trn Morse kužele (volitelné) 
Upínací trn je nezbytný pro upnutí sklíčidla na vrtáky do koníku. Má Morse kužel č. 2. (C, obr 28) 
 
Otočný hrot (volitelné) 
Je upnut v kuličkových ložiscích. Doporučuje se pro obrábění při otáčkách vyšších než 600 ot/min. (Viz 
obrázek 29.) 

Obrázek 29:  
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Pevná a posuvná luneta 
Lunety se používají pro minimalizaci odchylky při obrábění obrobků, jako jsou tyče, kužely, trubky 
nebo hřídele s menším průměrem. 
Pevná luneta se upne k lůžku stroje a třemi čelistmi podepírá obrobek v bodě mezi sklíčidlem a 
koníkem. 
Pohyblivá luneta se upne na podélné vedení a během obrábění či řezání závitů se pohybuje společně 
s ním. Má dvě čelisti, které podepírají obrobek, jako třetí opěra slouží samotný nástroj. 
Pevné i pohyblivé lunety jsou vybaveny mosaznými hroty, čelisti mají vodicí matice, skrze které 
prochází nastavující šrouby. V nastavené poloze šrouby drží díky protimaticím. Nastavující šrouby 
musí být utažené tak, aby napětí v čelistech bylo malé, nicméně vůle nesmí být téměř žádná, aby se 
dalo lunetou hýbat. 
Během opracovávání je důležité mazat mosazné hroty. 
 
Pevná luneta 
Slouží jpro přidržování obrobku poblíž koníku. Při mnoha pracích nelze používat kník, protože překáží 
nástroji, a tak musí být se stroje sejmut. Pevná luneta tedy slouží jako koncové přidržování. Je upnuta 
na vedení v loži stroje a zajištěna zespodu upínací destičkou. Její hroty musí být stále mazány, aby se 
předčasně neopotřebovaly. Viz obrázek 30. 

Obrázek 30:  Obrázek 31:  
Nastavení pevné lunety: 
1. Povolte 3 hexagonální matice (A,31) 
2. Povolte rýhovaný šroub (B, 36) a otevřete hroty C, 30, dokud nelze lunetu nasunout na obrobek. 
Zajistěte polohu lunety. 
3. Utáhněte rýhovaný šroub tak, aby čelisti neměly vůli, ale aby nebyly těsné. Utáhněte tři matice 
(A,31). Kontaktní místa mažte strojním olejem. 
4. Pokud se časem čelisti opotřebí, je možné je přefrézovat. 
 
Posuvná luneta 
Je namontována na suportu a pohybuje se spolu s obrobkem. Postačují u ní pouze dvě čelisti, neboť 
místo třetí čelisti zaujímá obráběcí nástroj. Pohyblivá luneta se používá u dlouhých obrobků, 
zabraňuje jejich prohýbání pod tlakem nože. Viz obrázek 31. Čelisti nastavte tak, aby neměly vůli, ale 
aby nebyly těsné. Kontaktní místa mažte strojním olejem. 
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7 Úprava nastavení stroje 
Po určité době je nutné některé pohyblivé čísti v důsledku jejich opotřebení opětovně nastavit. 
 
Ložiska hlavního vřetene 
Jsou nastavena již výrobcem. Pokud se začne po delší době projevovat vůle, lze je nastavit. 
Utáhněte rýhovanou matici (A,32) na zadní části vřetene, uvolněte vnější rýhovanou  matici (B, 32). 
Nastavte matici A tak, aby vůle zmizela. Vřeteno by se mělo otáčet volně. Znovu utáhěte matici A a 
také matici B. 
POZOR: Přílišné utažení může vést k poškození ložisek. 

Obrázek 32:   
 
Úprava nastavení podélných saní 
Saně jsou vybaveny lištou (C, 33) a lze je nastavit šrouby (D,33) s pojistnými maticemi (E, 33). Povolte  
matice a utahujte šrouby, dokud se saně nepohybují volně, ale bez vůle. Pak utáhněte matice. 

Obrázek 33:  
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Úprava nastavení příčných saní 
Saně jsou vybaveny lištou (F, 34) a lze je nastavit šrouby (G,34) s pojistnými maticemi (H, 34). Povolte  
matice a utahujte šrouby, dokud se saně nepohybují volně, ale bez vůle. Pak utáhněte matice. 

Obrázek 34:  
 
Úprava nastavení dělené matice 
Dělenou matici lze je nastavit šrouby (I,35) s pojistnými maticemi (J, 35). Povolte  matice na pravé 
straně suportové skříně a utahujte šrouby, dokud se matice nepohybuje volně, ale bez vůle. Pak 
utáhněte pojistné matice. 

Obrázek 35:  
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8 Mazání stroje 

POZOR! 
Soustruh je nutné namazat na všech mazacích místech a všechny nádržky musí být vždy doplnění na 
provozní hladinu, než se započne s prací na stroji! 
V opačném případě hrozí nebezpečí vážného poškození stroje! 

 
Namažte všechna vedení, před každým použitím. Namažte převodová kolečka a tažný šroub zlehka 
mazivem na lithiové bázi. 
1. Suport  
Jednou denně namažte všechny čtyři olejové porty (A. 36) olejem 20W. 
2. Příčné saně 
Jednou denně namažte oba olejové porty (B, 36) olejem 20W. 
3. Tažný šroub 
Jednou denně namažte levý olejový port (C, 37) a pravý olejový port (D, 38) olejem 20W. 

Obrázek 36: obrázek 37:  

Obrázek 38:  
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9 Elektrická připojení 

VAROVÁNÍ! 
Připojení soustruhu i další práce na jeho elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný 
odborník! 
V opačném případě hrozí nebezpečí vážného poranění osob a poškození stroje! 

 
Soustruh PROFI 300 má parametry 450W, 1 fáze, 230 V. Ověřte, zda parametry elektrické sítě 
odpovídají parametrům stroje. Při připojování ke zdroji použijte elektroschéma na obrázku 39. 
Zajistěte náležité uzemnění stroje. 
 

9.1 Elektroschéma stroje 
Obrázek 39: 
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10 Péče o stroj a jeho údržba 

NEBEZPEČÍ! 
Před započetím jakýchkoli údržbových prací na stroji nebo před zahájením nastavení stroj nejprve 
odpojte od zdroje elektrické energie a zajistěte jej před neúmyslným opětovným spuštěním. 

 

 Pro bezproblémový provoz stroje a hladký chod se při údržbě a kontrolách stroje řiďte 
následujícími zásadními pokyny.  Pokud se ohledně údržby a kontrol vyskytnou jakékoli 
nejasnosti, kontaktujte výrobce stroje, které jsou uvedeny v úvodu této příručky. 

 

 Olej, maziva a čisticí prostředky nesmějí být likvidovány do běžného odpadu. Jejich likvidace 
podléhá zákonným normám. Dodržujte tyto platné normy. Hadry používané na očišťování od 
oleje, nebo čisticí vlna jsou velmi hořlavé. Skladujte se ve vhodném kontejneru a likvidujte je 
ekologickým způsobem. Nevhazujte je do běžného odpadu! 

 

 Před každým použitím lehce namažte vodicí plochy. Rovněž namažte převodová kolečka 
mazivem na lithiové bázi. 

 

 Během provozu průběžně odstraňujte třísky padající na vodicí plochy a často kontrolujte, zda 
nějaké nespadly mezi vedení a saně. 

 

POZOR: Třísky nevyjímejte holýma rukama. Jsou ostré. Nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí kapaliny 
nebo rozpouštědla, jejich výpary jsou omamné! Elektrické díly (motor, spínače, rozvaděč apod.) 
chraňte při čištění před vlhkostí. 

 

 Po každodenní práci očistěte stroj od třísek a aplikujte strojní olej, aby se předešlo korozi. 
 

 Pro zabezpečení přesného fungování chraňte hroty, upínací povrchy a vodicí povrchy před 
mechanickým poškozením a opotřebováváním v důsledku nesprávného upnutí. 

 

 Pokud odhalíte poškození, je nutné okamžitě je odstranit. 
 

Opravy na stroji smí provádět pouze kvalifikovaný odborník s odpovídajícími znalostmi mechanických 
a elektrických systémů stroje. 
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11. Řešení problémů 

Problém Možná příčina Řešení Personál 

Stroj nelze spustit Bylo stisknuto tlačítko 
nouzového vypnutí. 

Deaktivujte tlačítko 
nouzového vypnutí. 

Operátor 

Není uzavřen kryt 
sklíčidla 

Uzavřete kryt sklíčidla Operátor 

Není nasazen 
postranní ochranný 
(převodové skříně) kryt 
nebo není správně 
zavřen. 

Nasaďte ochranný kryt 
a správně jej uzavřete. 

Operátor 

Teplota motoru 
přesáhla 80°C 

Nechte motor 
vychladnout 

Operátor 

Není přítomen 
elektrický proud. 

Zajistěte přívod 
elektrického proudu. 

Opravář / údržbář 

Porucha pojistky Vyměňte pojistku Kvalifikovaný elektrikář 

Porucha spínače Vyměňte spínač Kvalifikovaný elektrikář 

Porucha motoru. Vyměňte motor Kvalifikovaný elektrikář 

Vysoká hlučnost stroje Nedostatek oleje v 
řemenicích 

Doplňte olej. Operátor 

Páka jednotky posuvu 
není správně zapadlá 
v poloze. 

Uveďte páku do 
pozice. 

Operátor 

Nedostatek oleje 
v převodové skříni. 

Doplňte olej. Operátor 

Nesprávné napětí 
řemenu. 

Utáhněte řemen. Operátor 

Defekt ložiska hlavního 
vřetene 

Vyměňte ložisko 
vřetene. 

Opravář / údržbář 

Porucha motoru Vyměňte motor Kvalifikovaný elektrikář 

Po spuštění před 
začátkem práce stroj 
vibruje 

Obrobek je nevyvážený Znovu upněte obrobek 
do osy. 

Operátor 

Opotřebená nebo 
poškozená řemenice 

Zkontrolujte, případně 
vyměňte. 

Operátor 

Upínací sklíčidlo nebo 
nesoustředné sklíčidlo 
není vyvážené 

Zkontrolujte upínací 
čelisti a ujistěte se že 
jsou ve středu. 

Operátor 

Porucha ložiska 
hlavního vřetene 

Upravte nebo vyměňte 
ložisko. 

Opravář / údržbář 

Špatný výsledný 
povrch 

Nesprávné otáčky Zvolte správné otáčky. Operátor 

Nesprávná rychlost 
posuvu 

Zvolte správnou 
rychlost. 

Operátor 

Tupý, nesprávný nebo 
poškozený nástroj 

Naostřete nebo 
vyměňte nástroj. 

Operátor 

Vedení suportu 
nesprávně nastavené 

Upravte vedení (9.6) Operátor 

Nástroj není ve 
správné poloze. 

Upravte polohu 
nástroje. 

Operátor 
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Během práce dochází 
k přehřívání nástroje 

Nastavena špatná 
rychlost 

Nastavte správnou 
rychlost. 

Operátor 

Nástroj je tupý, 
nesprávně naostřen 
nebo zlomen 

Nabruste / vyměňte 
nástroj 

Operátor 

Pomalý posuv Zvyšte posuv Operátor 

Nedostatek mazání / 
chlazení 

Promažte / chlaďte 
nástroj 

Operátor 

Během soustružení 
dochází k silným 
vibracím u nástroje 
nebo strojních 
součástí. 

Nástroj není zarovnán 
s osou. 

Znovu zarovnejte. Operátor 

Nástroj příliš daleko 
vystupuje z upínače. 

Upněte nástroj tak, 
aby vystupoval pouze 
trochu. 

Operátor 

Nesprávně nastavené 
vodicí lišty. 

Upravte nastavení  
(9.6). 

Operátor 

Tupý nástroj, 
nesprávný nástroj 
nebo poškozený 

Nástroj naostřete, 
nebo vyměňte. 

Operátor 

Nevhodné otáčky Zvolte vhodné otáčky. Operátor 

Nevhodná rychlost 
posuvu 

Zvolte vhodnou 
rychlost. 

Operátor 

Příliš velký úběr. Snižte velikost úběru. Operátor 

Nástroj nelze uvolnit 
z koníku. 

Pinola není plně 
zatažena do koníku. 

Otáčejte ručním 
kolečkem, dokud se 
kužel z pinoly neuvolní. 

Operátor 

V pinole je nesprávný 
trn nebo nástroj. 

Vyjměte pinolu a 
úderem vyrazte nástroj 
nebo trn. 

Opravář / údržbář 

Ruční kolečka suportu 
mají tuhý chod 

Příliš velké upnutí 
k vedení 

Uvolněte upnutí. Operátor 

Vodicí lišty jsou suché. Namažte vodicí lišty. Opravář / údržbář 

Vodicí lišty jsou příliš 
přitažené. 

Upravte nastavení 
vodicích lišt (9.6) 

Opravář / údržbář 

Vodicí lišty jsou 
zanesené nečistotami 
či třískami. 

Vyjměte vodicí lišty, 
vyčistěte rybinovou 
drážku, namažte a 
znovu nastavte vodicí 
lišty. 

Opravář / údržbář 

Obrobek je opracován 
kónicky 

Natočená otočná část 
příčných saní 

Zarovnejte. Operátor 

Vřeteník a koník 
nejsou ve stejné ose. 

Zarovnejte do stejné 
osy. 

Operátor 

Upínací čelisti jsou 
zaseklé nebo se 
pohybují jen ztěžka 

V čelistech jsou třísky 
nebo jsou třísky 
v závitu sklíčidla 

Vyjměte čelisti, 
vyčistěte a namažte 
závit sklíčidla, nebo 
použijte novou sadu 
čelistí. 
 
 
 

Operátor 



                                                                                                                  Profi 300V, Návod k použití 

Strana 26 z 37                                                                        
 

Automatický posuv 
nefunguje 

Příliš silné upnutí 
suportu 

Uvolněte upnutí. Operátor 

Nesprávné nastavení 
jednotky posuvu 

Uveďte páku do 
správné pozice. 

Operátor 

Nesprávně zapadlá 
páky posuvu 

Ujistěte se, že páka 
správně zapadla. 

Operátor 

Vodicí lišty suportu 
příliš přitažené. 

Upravte nastavení 
vodicích lišt (9.6) 

Operátor 

Jednotka řemenic není 
vyladěna s hlavním 
vřetenem 

Synchronizujte 
jednotku řemenic 
s hlavním vřetenem 

Operátor 
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12 Náhradní díly 

12.1 Vřeteník 
 

 
 

Číslo součásti Popis součásti Specifikace Množství 

101 Šroub M2x25 4 

102 Podložka                                        4 

103 Motor DC 83ZY005A 1 

104 Řemenice motoru                                        1 

105 Klínek A4 X 4 X 20 1 

106 Šroub M6X8 1 

107 Řemen GATES 5M 360 2 

108 Destička                                        1 

109 Podložka 8 3 

110 Šroub M8X20 3 

111 Blok                                        1 

112 Šroub M6X30 1 

113 Blok                                        1 

114 Šroub M6X20 1 

115 Šroub                                        1 

116 Blok                                        1 

117 Podložka                                        1 

118 Matice                                        1 
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119 Pružná podložka 8X0,8 1 

120 Šroub                                        1 

121 Ložisko                                        1 

122 Řemenice                                        1 

123 Pružná podložka 22X1 1 

124 Kryt                                        1 

125 Šroub M8X25 4 

126 Podložka 8 4 

127 Matice M8 2 

128 Podložka 8 2 

129 Šroub M8 2 

130 Kryt pásu                                        1 

131 Matice M10 2 

132 Šroub M10X80 2 

133 Matice X10 2 

134 Matice X27X1 2 

135 Řemenice vřetene                                        1 

136 Ozubené kolo 40 ZUBŮ 1 

137 Separátor                                        1 

138 Těsnění                                        1 

139 Ložisko 30206 1 

140 Krytka mazání                                        1 

141 Šroub M4X10 2 

142 Blok                                        1 

143 Vřeteník                                        1 

144 Klínek A3X3X15 1 

145 Vřeteno                                        1 
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12.2 Podélné saně, příčné saně, suport 

 
Číslo součásti Popis součásti Specifikace Množství 

201 Rukojeť                                         1 

202 Základna rukojeti                                         1 

203 Podložka                                         1 

204 Šroub                                         1 

205 Šroub M6X25 1 

206 Kolík                                         1 

207 Pružina 5X10X1 1 

208 Podélné saně                                         1 

209 Matice M4 9 

210 Šroub M4X14 3 

211 Lišta                                         1 

212 Otočná část                                         1 

213 šroub M5X30 1 

214 Základna M6X20 1 

215 Mikrometr                                         1 

216 Tažný šroub                                         1 

217 Klínek 3X12 1 

218 Úchyt                                         1 

219 Šroub M5X12 2 

220 Objímka                                         1 

221 Šrouk                                         2 

222 Kolík                                         2 

223 Pružina                                         2 
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224 Ruční kolečko                                         1 

225 Blok rukojeti                                         1 

226 Objímka rukojeti                                         2 

227 Rukojeť                                         2 

228 Šroub M4X8 1 

229 Šroub M5X10 1 

230 Pouzdro                                         1 

231 Olejová zátka 5 2 

232 Šroub M4X20 3 

233 Lišta                                         1 

234 Šroub                                         8 

235 Kryt stěrky                                         2 

236 Stěrka                                         2 

237 Lišta                                         1 

238 Šroub M5X10 6 

239 Kluzný blok                                         1 

240 Šroub M4X10 6 

241 Matice                                         1 

242 Tažný šroub                                         1 

243 Blok rukojeti                                         1 

244 Ruční kolečko                                         1 

245 Objímka                                         1 

246 Šroub M6X50 2 

247 Konzola                                         1 

248 Upínací destička                                         1 

249 Šroub                                         1 

250 Kluzný blok                                         1 

251 Stěrka                                         2 

252 Kryt stěrky                                         2 

253 Lišta                                         1 

254 Saně                                         1 
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12.3 Suportová skříň 

 
 
 

Číslo součásti Popis součásti Specifikace Množství 

301 Šroub M8X8 1 

302 Matice M8 1 

303 Ruční kolečko                                         1 

304 Pružina                                         1 

305 Šroub M5X10 2 

306 Objímka                                         1 

307 Konzola                                         1 

308 Šroub M8X25 2 
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309 Šroub M5X8 1 

310 Suportová skříň                                         1 

311 Klínek A3X3X8 1 

312 Ozubená hřídel 14 ZUBŮ 1 

313 Hřídel                                         1 

314 Ozubené kolo 44/21ZUBŮ 1 

315 Šroub M4X35 1 

316 Matice M4 1 

317 Dělená matice                                         1 

318 Kolík 4X10 1 

319 Šroub M4X10 2 

320 Blok                                         1 

321 Šroub M6X8 1 

322 Pružina 6X3  5X12 1 

323 Kulička 4,5 2 

324 Šroub M4X12 4 

325 Matice M4 1 

326 Hřídel                                         1 

327 Kolík 3X30 2 

328 Základna rukojeti                                         1 

329 Šroub M5X6 1 

330 Rukojeť                                         1 

331 Rukojeť                                         1 
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12.4 Převodová kolečka, lože stroje 

 
 

Číslo součásti Popis součásti Specifikace Množství 

401 Pružná podložka                                         2 

402 Ozubené kolo 60 zubů 1 

403 Ozubené kolo 20 zubů 1 

404 Pouzdro                                         1 

405 Šroub M8 1 

406 Matice 24 zubů 1 

407 Ozubené kolo 80 zubů 1 

408 Ozubené kolo M10 1 

409 Matice 10 1 

410 Podložka                                         1 

411 Pouzdro                                         1 

412 Rám M6x35 1 

413 Šroub                                         1 

414 Pouzdro                                         1 

415 Levá podpěra  1 

416 Šroub M6x14 2 

417 Klínek A3x3x16 1 

418 Tažný šroub  1 

419 Lože                                         1 

420 Ozubnice                                         1 

421 Šroub M2x12 5 

422 Ložisko 51100 2 

423 Pravé podpěra                                         1 

424 Matice                                         1 

425 Šroub M8x6 1 
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426 Kryt                                         1 

427 Šroub M4x12 2 

428 Ozubené kolo 25 zubů 1 

429 Ozubené kolo 30 zubů 1 

430 Ozubené kolo 33 zubů 1 

431 Ozubené kolo 35 zubů 1 

432 Ozubené kolo 40 zubů 1 

433 Ozubené kolo 45 zubů 1 

434 Ozubené kolo 50 zubů 1 

435 Ozubené kolo 52 zubů 1 

436 Ozubené kolo 66 zubů 1 
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12.5 Koník 

 
 

Číslo součásti Popis součásti Specifikace Množství 

501 Rukojeť                                         1 

502 Základna rukojeti                                         1 

503 Základna zámku                                         1 

504 Objímka                                         1 

505 Koník                                         1 

506 Tažný šroub                                         1 

507 Klínek A3x3x8 1 

508 Matice M6 1 

509 Šroub M6x14 1 

510 Ložisko 51100 1 

511 Pouzdro                                         1 

512 Objímka                                         1 

513 Pružina                                         1 

514 Ruční kolečko                                         1 

515 Matice M8 1 

516 Šroub M8x6 1 

517 Šroub rukojeti                                         2 

518 Objímka rukojeti                                         1 

519 Šroub M5x12 1 
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520 Nastavovací blok   

521 Šroub M6x12  

522 Základna   

523 Pružina   

524 Upínací destička   

525 Šroub M10x70  

526 Šroub M6x16  

527 Podložka 10  

528 Matice M10  

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

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

bernardo@pwa.at  www.bernardo.at 
 
 
 

CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

podle 
směrnice EU o strojních zařízeních 98/37/ES 

směrnice EU pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EHS 
směrnice EMV 92/292/EHS  

 
 

Prohlašujeme tímto, že níže vyznačený stroj na základě své koncepce a konstrukce a 
provedení, které jsme uvedli na trh, odpovídá příslušným základním bezpečnostním a 
zdravotním požadavkům směrnice EU. Změnou stroje, která nebude námi odsouhlasená, 
ztrácí toto prohlášení platnost. 
 
Označení stroje:    Soustruh 
 
Typ stroje:     Profi 300 V 
       
Číslo stroje:     …………………………. 
 
Rok výroby:     ………………………….. 
 
Aplikované harmonizované normy: EN 55014-1: 2000; 
      EN 55014-2: 1997; 
      EN 61000-3-2: 2000; 

EN 61000-3-3: 1995    
   

 
 
 
 
 
Místo / datum     Linz, 1.3.2006 
 
      PWA Handels.Ges.m.b. 
Podpis:            Import - Export  
      4020 Linz, Nebingerstraße 7a 
      Tel. 0732/664015, Fax 664015-9  
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