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

0. Důležité upozornění: 
Výstražné štítky na stroji varují a ukazují, jak se může obsluha stroje chránit před zraněním. Majitel 
stroje musí dbát o to, aby bezpečnostní štítky zůstaly na místě a byly čitelné. Jakmile jsou štítky 
nečitelné, musejí být vyměněny, teprve pak může být stroj dále používán.  
Tabulka 1: Výstražné štítky 

 

Nebezpečí úrazu či smrti osob. 

 

Varování! Nebezpečí úrazu. 

 

Zákaz změny rychlosti během doby, kdy se vřeteno točí. 

 

Zákaz zasahování rukama do stroje během doby, kdy se vřeteno točí. 

 

Pozor na třísky. 

 

Připomenutí nebo důležité informace 

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. 
Dodržujte také bezpečnostní a výstražné pokyny nacházející se na stroji. Jestliže po vybalení zjistíte 
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poškození způsobené přepravou, informujte neprodleně Vašeho obchodníka. Stroj neuvádějte do 
provozu!  Obal prosím zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí a odevzdejte ho do příslušné sběrny.  

1. Bezpečnostní pokyny 
Bezpečnostní pokyny se týkají přepravy stroje, jeho instalace, uvedení do provozu, používání a 
údržby. Jejich zanedbání může mít za následek poranění osob či poškození stroje, nástroj apod. 
1.0 Stručný popis: 
Nepovolaným osobám s nedostatečným zaškolením je zakázáno: 

 Stroj přepravovat 

 Stroj uskladňovat 

 Stroj instalovat 

 Stroj používat 

 Na stroji provádět údržbové práce 
Prosíme, ihned po otevření balení stroje kontaktujte svého prodejce, pokud stroj, příslušenství nebo 
dokumenty neodpovídají seznamu balení (certifikáty apod.) 
K poranění osob může dojít zejména v důsledku následujícího: 

 Nesprávné manipulování se strojem a jeho přeprava 

 Nesprávná instalace 

 Nesprávné používání stroje a provoz 

 Sejmutí ochranných prvků 
1.1 Přeprava a skladování stroje 

 Zkontrolujte balení ihned po doručení. Prosíme, zkontrolujte svého distributora, pokud 
zjistíte, že stroj byl během přepravy poškozen. Toto je předpokladem pro reklamaci. 

 Při manipulaci a zdvihání stroje se řiďte pokyny.  

 Pokud bude stroj delší dobu skladován, neodstraňujte ochranný protikorozní nátěr. 
Nelikvidujte ani obal. Chraňte zejména rozvaděč. 

1.2 Instalace a uvedení do provozu 
Tento manuál před instalací, testováním a spuštěním stroje pečlivě pročtěte, zejména kapitoly 
týkající se elektrického a hydraulického zařízení. 
Vzhledem k tomu, že stroj je poněkud vyšší, může se otřásat. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti 
při jeho zdvihání. Dokud není stroj přišroubován k podlaze, nesmí se spouštět, ani pohybovat jeho 
ramenem. 
Rozvaděč musí být řádně uzemněn. Zkontrolujte řádné zapojení fází. 
Pokud se vyskytne problém, stroj okamžitě zastavte, dokud se neodhalí a neodstraní příčina 
problému. Pokud se vyskytnou neobvyklé jevy (zvuky, vibrace, hluk, rychlý vzestup teploty, únik 
kapalin) během prvního spuštění, stroj zastavte a problém odstraňte. 
1.3 Používání stroje a údržba 

 Otáčky vřetene jsou plynule řízeny motorem s frekvenčním měničem, kombinovaným s 
převodem pro stupňové ovládání rychlosti. Posuv je vždy řízen stupňovitě pomocí převodů. 
Z toho důvodu je nutné stroj vždy zastavit, pokud je třeba otáčky vřetene nebo rychlost 
posuvu změnit. 

 Vzhledem k tomu, že rameno stroje pokrývá velký prostor, je zakázáno sedět v oblasti konce 
ramene. 

 Při čištění od zbytků materiálu je nutné stroj zastavit. Vymetání zbytků rukou či hákem je 
přísně zakázáno. 

 Pokud se vyskytne problém, stroj okamžitě zastavte, dokud se neodhalí a neodstraní příčina 
problému. Pokud se vyskytnou neobvyklé jevy (zvuky, vibrace, hluk, rychlý vzestup teploty, 
únik kapalin) během prvního spuštění, stroj zastavte a problém odstraňte. 

 Během údržby či odstraňování problémů se ujistěte, že je stroj vypnut a odpojen od 
elektrického proudu. 
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2. Použití stroje a jeho hlavní charakteristiky 
Radiální vrtačka RD 2000 Vario je schopna plynule měnit frekvenci a je s ní možné řezat závity. Tento 
vskutku multifunkční stroj vysoké kvality a účinnosti nalezne široké využití při vrtání, místní obrábění, 
vystružování, řezání vnitřních závitů, broušení povrchů, drážkování atd. Kromě toho je možné také 
využít příslušenství, jímž se funkce i využití mohou rozšířit. 
Jedná se o skutečně ideální stroj pro strojírenskou dílnu, dílnu údržby i pro výrobní linku při sériové 
výrobě. 
V porovnání s tradičními radiálními vrtačkami má následující charakteristiky: 
 
2.1 Mechanický systém změny rychlosti vřeteníku ovládaný elektricky, čímž je značně snížená 
možnost poruchy a zjednodušená údržba. 
2.2 Tuhá konstrukce stroje zvyšuje životnost vřetene 
2.3 Změna rychlosti vřetene pomocí frekvenčního motoru namísto stupňové převodovky, takže 
ovládání rychlosti je snazší. 
2.4 Rozvaděč se spínačem čerpadla chladicí kapaliny se nachází po pravé straně vřeteníku, kvůli 
bezpečnosti a snazšímu používání. 
2.5 U sloupu, ramene a vřeteníku je užito hydraulického upnutí. Upnutí a uvolnění vřeteníku a 
sloupu lze provést individuálně. Kabeláž je řešena po pravé straně, namísto vnitřku horizontální 
hřídele, pro snazší provoz i údržbu. 
2.6 Čerpadlo mazacího oleje se používá pro vřeteník, pro provoz směrem vpřed i vzad. 
 
 

3. Technické údaje o stroji 

3.1 Hlavní technické údaje 
Č. Název  Jednotky 

1 Maximální průměr vrtání (ocel 45) 70 mm 

2 Maximální průměr vrtání (litina HT200) 90 mm 

3 Maximální průměr řezání závitů (ocel 45) M48 mm 

4 Maximální průměr řezání závitů (litina HT200) M56 mm 

5 Vzdálenost mezi osou sloupu a osou vřetene 430-2010 mm 

6 Posuv vřeteníku horizontálně (manuálně) 1580 mm 

7 Vzdálenost mezi koncem vřetene a povrchem stolu 570-1800 mm 

8 Maximální posuv vřetene 350 mm 

9 Kužel vřetene MT 5 Morse 

10 Počet rychlostí otáček vřetene Plynule  

11 Rozsah rychlostí otáček vřetene 30-192  
205-1400 

Ot/min 

12 Počet rychlostí posuvu vřetene 8 rychlosti 

13 Rozsah rychlostí posuvu vřetene 0,06 0,09 
0,15 0,22 
0,35 0,54 
0,88 1,35 

mm/r 

14 Rychlost pohybu ramena nahoru a dolů 1,0 m/min 

15 Rozsah úhlu ramene  +/- 180 Stupeň 

16 Posuv vřetene při jednom otočení klikou 132 mm 

17 Max točivý moment vřetene 700 N.m 

18 Maximální odpor posuvu vřetene 21000 N 
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19 Výkon hlavního motoru (s frekvenčním měničem) 5,5 kW 

20 Výkon motoru zdvihání a spouštění ramene 2,2 kW 

21 Výkon čerpadla hydraulického oleje pro upínání vřeteníku, sloupu 
a ramene 

1,1 kW 

22 Hmotnost stroje (bez stolu) 6000 kg 

23 Rozměry stroje (d x š x v) 3050 x 1200 
x 3610 

mm 

 

obrázek 1 
 

 
 Vřeteno 

T – drážka stolu 
T – drážka základny 
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                                                        obrázek 2 
 

 
 
 

4. Stručný popis pohonného systému 
Stroj se skládá ze  strojní základny, sloupu, skříňky zdvihacího mechanismu (up and down box) 
vřeteníku (spindle box), vrtací hydraulického upínání, elektrického zařízení, chladicího zařízení, 
příslušenství apod. Otáčky vřetene plně odpovídají hlavnímu pohybu stroje. Pohyb vřetene probíhá 
nejen v ose, ale též i v podélném a příčném pohybu pracovního stolu. 
Pomocnými pohyby jsou pohyb ramene se sloupem a vřeteníkem.  Vedení umožňuje polární pohyb 
pro nalezení místa na obrobku, kde mají být vrtány otvory. Výšku lze nastavovat pomocí ramene. 
Stroj disponuje třemi samostatnými motory.  Chladicí kapalina je poháněna čerpadlem. Motor M1 se 
nachází na vrcholu vřeteníku a zodpovídá za otáčky vřetene, posuv vřetene a mazací čerpadlo 
vřeteníku (viz obrázek 3). Motor M2 se nachází na vrcholu skříňky zdvihacího mechanismu (up and 
down box) a slouží k pohybu ramene, motor M3 se nachází na zadní straně ramene a pohání čerpadlo 
hydraulického systému, který slouží zejména k upínání a uvolňování sloupu, ramene a vřeteníku. 
 

pracovní stůl 

základna stroje 
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5. Stavba stroje 

5.1 Systém převodů změny rychlosti vřetene (obrázek 7) 
Převodovka vřetene se nachází v horní části vřeteníku. Tvoří ji čtyři ozubené hřídele, frekvenční 
motor s hřídelí, která je protažená do vnitřních a vnějších ozubených kol spojených s hřídelí 1. Převod 
dále pokračuje na hřídel 2 prostřednictvím redukčního kola a dále na hřídel 3. Mazací olej na všechny 
převodové součásti vřeteníku je přiváděn pomocí jednosměrného cykloidního čerpadla, jež je 
poháněno hřídelí 2. Ve spodní části hřídele 3 se nachází nastavitelná pojistná kulová spojka. Na 
hřídeli 4 je instalován řadicí pouzdro s vnitřním a vnějším ozubením. Řadicí dvojité ozubené kolo se 
pohybuje po vnějším ozubení pro změny rychlosti v rychlém či pomalém rozsahu plynulého nastavení 
rychlosti, vnitřní ozubení slouží k převodu do vřetene. 
Frekvenční měnič umožňuje plynulé nastavení rychlosti hlavního motoru v rozsahu 502-3209 ot/min. 
Nízké rychlosti v rozsahu 30-192 ot/min a vysoké rychlosti v rozsahu 205-1400 ot/min jsou dostupné 
řazením dvojitého ozubeného kola, takže je možná rychlost otáček vřetene v rozsahu 30-1400 
ot/min, plynule nastavitelně. Rychlost otáček lze najít v tabulce na přední straně vřeteníku. 
 

5.2 Mechanismus posuvu vřetene (obr. 8) 
Na přední straně vřeteníku se nachází také mechanismus posuvu vřetene, který obsahuje pět 
převodových hřídelí. Pohyb malého ozubeného kola ve spodní části řadicího pouzdra (hřídel 4) na 
hřídel 6 pomocí redukce a pak pomocí dvou převodových kol na hřídeli 7 a dvojitého ozubeného kola 
na hřídeli 8. Celkově lze dosáhnout na hřídeli 9 osm rychlostních stupňů. Tato hřídel přenáší pohyb 
vřetene v ose vřetene. Celkově je k dispozici 8 rychlostních stupňů v rozsahu 0,06-1,35 mm/r. Změna 
rychlosti posuvu je ovládána třemi dvojitými ozubenými koly posouvanými třemi vidlicemi spojenými 
s vačkami. Konkrétní rychlosti lze nalézt na štítku. 
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                                                                                                                             Obrázek 3: Převodový systém 
 
Seznam ozubených kol, šnekových převodů, hřídelí a ozubnic                                  TABULKA 1 

                                                                                                                                                                                   

Místo 
instalace 

Zdvihací mechanismus (up and down box) Vřeteník 

Č. výkresu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Počet zubů    24 16 72 31 23 24 

Modul T50x8 T50x8 2 3 2 3 3,5 2 

úhel spirály         

Koeficient 
polohy 

      +0,5  

Materiál ZnAl 
Cu 10-
5 

45 45 45 45 45 40Cr 40Cr 

Tepelné 
ošetření a 
tvrdost 

 T235 G48 G48 G48 G48 G52 G52 
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Místo 
instalace 

Vřeteník (hlavní pohon) Vřeteník (posuv) 

Č. výkresu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Počet zubů  24 41 21 51 16 62 27 40 

Modul 2 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 

Úhel spirály         

Koeficient 
polohy 

   -0,5 +0,5 -0,5 +0,5 -0,5 

Materiál 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 45 

Tepelné 
ošetření a 
tvrdost 

G42 G52 G52 G52 G52 G52 G52 G48 

 

Místo 
instalace 

Vřeteník (převody posuvu) 

Č. výkresu 17 18 19 20 21 22 23 24 

Počet zubů  16 17 41 28 29 41 16 45 

Modul 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Úhel spirály         

Koeficient 
polohy 

+0,5 +0,5 -0,5   -0,5 +0,5 -0,5 

Materiál 45 45 45 45 45 45 45 45 

Tepelné 
ošetření a 
tvrdost 

G48 G48 G48 G48 G48 G48 G48 G48 

 

Místo 
instalace 

Vřeteník (převody posuvu) Vřeteník (mechanismus posuvu) 

Č. výkresu 25 26 27 28 29 30 31 32 

Počet zubů  39 18 24 1 38 38 26 12 

Modul 2.5 2.5 2.5 3.5 1.5 1.5 3 3 

Úhel spirály    3º20’18”     

Koeficient 
polohy 

 +0,5       

Materiál 45 45 45 45 40Cr 40Cr 45 45 

Tepelné 
ošetření a 
tvrdost 

G48 G48 G48 T235 G48 G42 G48 G48 

 

Místo instalace Vřeteník (mechanismus posuvu) Vřeteník (převody posuvu) 

Č. výkresu 33 34 35 36 37 38 39 40 

Počet zubů  54 2 80 12 46 36 44 21 

Modul 3.5 1.5 1.5 3.5 3 3.5 2.5 2.5 

Úhel spirály 3º20’18” 5º42’38” 5º
42’38” 

     

Koeficient 
polohy 

      -0,5 +0,5 

Materiál HT300 45 40Cr 45 45 40Cr 45 45 

Tepelné 
ošetření a 
tvrdost 

 G48 G48 T235 T235 T235 G48 G48 
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Místo 
instalace 

Vřeteník (převody posuvu)  

Č. výkresu 41 42                                                                                     

Počet zubů  46 38                                                                                     

Modul 2,5 2,5                                                                                     

Úhel 
spirály 

                                                                                      

Koeficient 
polohy 

                                                                                      

Materiál 45 40Cr                                                                                     

Tepelné 
ošetření a 
tvrdost 

G48 G48                                                                                     

 
Obrázek 4 Graf rychlostí vřetene: 

 
 
Obrázek 5 Graf rychlostí posuvu: 
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Obrázek 6: Valivá ložiska na stroji 
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Tabulka 2 – Přehled valivých ložisek (viz výkres mechanických převodů): 

Č. Název Model specifikace ks 

1 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 128;GB276 140×210×33 2 

2 Axiální kuličkové ložisko 8128;GB301 140×180×31 2 

3 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 205;GB276 25×52×15 1 

4 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou a 
uzávěrem 

180205K;GB276 25×52×15 1 

5 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 209;GB276 45×85×19 1 

6 Axiální kuličkové ložisko 8210;GB301 50×78×22 1 

7 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou a 
uzávěrem 

D180111K;GB276 55×90×18 1 

8 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 206;GB276 30×62×16 1 

9 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 50206;GB277 30×62×16 1 

10 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 207;GB276 35×72×17 1 

11 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 109;GB276 45×75×16 1 

12 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 206;GB276 30×62×16 1 

13 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 307;GB276 35×80×21 1 

14 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 1000917;GB276 85×120×18 1 

15 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 113;GB276 65×100×18 1 

16 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 213;GB276 65×120×23 1 

17 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 103;GB276 17×35×10 2 

18 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 205;GB276 25×52×15 4 

19 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 50304; GB277 20×52×15 3 

20 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou a 
uzávěrem 

180104k;GB276 20×42×12 2 

21 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou a 
uzávěrem 

180205K;GB276 25×52×12 1 

22 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou a 
uzávěrem 

180108K;GB276 40×68×15 1 

23 Axiální kuličkové ložisko 8108;GB301 40×60×13 1 

24 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 7000110;GB276 50×80×10 1 

25 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 7000106;GB276 30×55×9 1 

26 Axiální kuličkové ložisko 8102;GB301 15×28×9 1 

27 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 7000108;GB276 40×68×9 1 

28 Axiální kuličkové ložisko 8105;GB301 25×42×11 1 

29 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou a 
uzávěrem 

1180905K;GB276 25×42×9 1 

30 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 180104K;GB276 20×42×12 1 

31 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 116；GB276 80×125×22 1 

32 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 116；GB276 80×125×22 1 

33 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 204；GB276 20×47×14 1 

34 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 110；GB276 50×80×16 1 

35 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 106；GB276 30×55×13 2 

36 Valivé ložisko DNN3015/W33; 
GB/T285 

75×115×30 1 

37 Axiální kuličkové ložisko D8115;GB301 75×100×19 1 

38 Axiální kuličkové ložisko E8111;GB301 55×78×16 1 
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5.3 Vřeteno  
(viz obrázek 9) 
Systém vřetene zpevněn dvěma opěrami pouzdra.  Pouzdro se pohybuje nahoru a dolů, podpírané 
dvěma ložisky, které se nacházejí uvnitř pouzdra, Pohyb je přenášen ozubením v horní části pouzdra. 
Materiál pouzdra vřetene je prvotřídní kvality, ošetřený dusíkem a precizně vyroben, takže je pevný, 
tuhý, což zaručuje přesnost a dlouhou životnost. 
Vačky a cylindrická pružina slouží jako vyvažování vřetene. Vačka vyvažuje přitažlivost a pružení. 
Vyvažující sílu lze nastavovat pomocí šroubu pod pružinou. 
 

5.4 Systém posuvu vřetene 
(obrázek 10 + 11) 
Mechanismus posuvu vřetene se skládá ze šnekového hřídele a horizontálního hřídele, které jsou 
upevněné ve vertikální a horizontální poloze ve spodní části vřeteníku. Přenos síly se děje pomocí 
šnekového hřídele, šnekového kola a horizontálního hřídele. 
Šnekový hřídel (obrázek 10) 
Na obrázku 10 je zobrazena poloha manuálního ovládání či mikroposuvu, přičemž páka se nachází 
v horní horizontální poloze. Pojistná spojka s ocelovou kuličkou 2 a pouzdro ozubeného kolo 3 je 
poháněno na volnoběh. Zatlačením páky dolů se pouzdro vnitřního ozubeného kola 5 se spojí 
s pouzdrem 3, které roztočí šnekový hřídel a síle je dále pomocí šnekového hřídele a horizontálního 
hřídele, takže vřeteno je posunováno. V tomto stavu je možné volně otáčet ručním kolečkem. Pokud 
je zapotřebí mikroposuvu, posuňte páku do horní polohy, pouzdro vnitřního kola se rozpojí 
s pouzdrem kola 3, a šnekový hřídel je otáčen pomocí ručního kolečka, čímž se realizuje mikroposuv. 
Manuální posuv je možný pomocí horizontálního hřídele, pokud se ruční kolečko neotáčí. 
Funkcí pojistné spojky s ocelovou kuličkou je zabránit přetížení. V tom případě se automaticky 
rozpojí. Této funkce lze rovněž využít při obrábění fixní dílky. Jakmile je pracovní zátěž vyšší než 
nastavená, ocelová kulička ve spojce vyklouzne a axiální síla zatlačí pouzdro vnitřního kola 5 
a pouzdro ozubnice 4 na původní místo (viz obrázek). Přitom se páka automaticky vrátí do horní 
horizontální polohy a posuv je zastaven. Do své výchozí polohy se ocelová kulička vrací díky diskové 
pružině. 
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Obrázek 7 Výkres převodového systému vřetene: 
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Obrázek 8 Výkres systému posuvu vřetene: 
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Obrázek 9 Stavba vřetene: 
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Obrázek 10 Šnekový hřídel: 
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Obrázek 11. Horizontální hřídel: 
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Horizontální hřídel (obrázek 11) 
Obrázek znázorňuje strojní posuv. Pokud je zapotřebí strojního posuvu, zatlačte páku šnekového 
hřídele nejprve do koncové polohy (obrázek 10) a pak vytáhněte dvě páky na horizontálním hřídeli. 
Pokud chcete strojní posuv ukončit, zatlačte páku vpřed. Tím ocelová kulička spojky způsobí její 
rozpojení a ozubené kolo 7 běží naprázdno. Tím se strojní posuv ukončen. 
Pokud chcete nastavit délku obrábění, nejprve vytáhněte hřídel 23 a otočte knoflíkem 25, čímž se 
malý šnekový hřídel může točit a šnekové kolo a šnekový hřídel se rozpojí. Pomocí stupnice nastavte 
přibližně „0“ na pravítku nacházejícím se v pravém spodním rohu, a to podle požadované hloubky 
vrtání. Mikro-nastavení hloubky vrtání je možné otáčením knoflíku. Stupnice se tak otáčí, dokud není 
její hloubka vrtání přesně zarovnána s „0“ na pravítku.  Vřeteno se bude otáčet až do dosažení 
požadované hloubky, Po dosažení „0“ se rozpojí spojka a posuv je ukončen. Manuální posuv je možný 
pomocí stlačení páky a jejím otáčením. Otáčením se pohybuje vřeteník. 
 
Pokud je zapotřebí rozebrat součástky horizontálního hřídele či vřetene, není nutné rozebírat díly 
jeden po druhém. Stačí nejprve sejmout páku (vyšroubujte matici v jejím středu), objímku páky, 
stupnici a spojku. Šnekový hřídel lze vyjmout po rozebrání pouzdra ložiska. Poznámka: Sestavu vřeten 
lze rozebrat pouze poté, co byl rozebrán dutý hřídel. 
 

5.5 Sloup, upínací mechanismus a zdvihací mechanismus 
Viz obrázek 12 
Spodní část vnitřního sloupu je spojena se základnou stroje a svrchní část je vybavena krytem 
a ložisky, které se upnou na horní část vnějšího sloupu. Spodní část vnějšího sloupu je spojena 
s vnitřním sloupem. Upnutí sloupu je prováděno hydraulicky. Hydraulický olej vstupuje do pravé 
komory olejového válce, čímž se rombický blok posune doprava a páka se natlačí dolů na vnější sloup 
a přinutí kuželový povrch, aby se těsně přitlačil. Sloup je tím upnut. Když hydraulický olej vstoupí do 
levé komory válce, rombický blok se posune dolů a páka je uvolněna, zvedne se poněkud pružný talíř, 
vnější sloup se poněkud odtáhne od kuželového povrchu a vnějším sloupem lze tudíž pohybovat 
kolem sloupu vnitřního. 
 
Na vrchní straně vnějšího sloupu se nachází skříňka zdvihacího mechanismu. Její levá část je pro 
válec, páky a upínání, pravá strana obsahuje převodovku pro pohyb ramene. Energie motoru je 
přenášena šroubem a dvoustupňovou převodovkou, čímž se rameno pohybuje nahoru, nebo dolů 
podél sloupu. Na středním hřídeli je instalována pojistná spojka. (Na rameni je zařízení na omezení 
koncové polohy). Spodní část hřídele je vybavena mazacím zařízením pro mazání ozubených kol 
uvnitř zdvihacího mechanismu. 
 

5.6 Rameno a jeho upnutí 
(obrázek 13) 
V levé části ramene je velký otvor, pomocí kterého se připojuje na vnější sloup. Pro zajištění polohy 
ramene vůči vnějšímu sloupu se v horní části nachází vodicí klínek (guide key). 
Zavěšená část ramene je vybavena vedením pro upnutí a horizontální pohyb vřeteníku. Pod vedením 
je ozubnice pro pohyb vřeteníku.  Pohyb nahoru a dolů je jištěn systémem matic (A-A), tvořeným 
hlavní maticí, pomocnou maticí a dalšími díly. Pokud je hlavní matice opotřebená díky dlouhému 
používání či z jiných důvodů, poklesne rameno díky vlastní váze o 4 mm, a pomocná matice pak drží 
rameno, aby dále neklesalo. Zároveň není možné ramenem pohybovat, ani když se šroub otáčí. Jde 
o  bezpečnostní prvek. 
V levé části velkého otvoru je drážka, pomocí níž lze rameno upnout a povolit na kterémkoli místě 
vnějšího sloupu. Hydraulické upínací zařízení se nachází na levé straně ramene. Princip upnutí je 
stejný jako u sloupu. Pohyb ramene a jeho upínání jsou propojeny, povolení se děje automaticky při 
pohybu, po dokončení pohybu dojde k automatickému upnutí. 
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5.7 Upnutí vřeteníku 
(Obrázek 14) 
Hydraulický olej pro upnutí vstupuje do velké komory, kde stlačí píst 27 a vede k tomu, že se 
rombický blok 28 postaví do vztyčené polohy poněkud přes střed a zablokuje se. Vřeteník tak může 
být upnut na rameni, neboť mezera mezi ním a vedením zmizí. Hydraulický olej pro uvolnění přichází 
do malé komory D a tlačí rombický blok, takže vřeteníkem lze snadno pohybovat. 
Manuální upínací deska B je po obou stranách upínacího rámečku vřeteníku. Matice šroubu A 
upevňuje vřeteník na radiálním rameni při přepravě stroje. Matici dobře povolte při instalaci, jinak by 
vřeteníkem nebylo možné pohybovat po rameni. Není-li hydraulická upínací síla dostatečně velká, 
utáhněte matici pomocí klíče a vřeteník bude k radiálnímu rameni pevně upnut. 

5.8 Hydraulický systém 
(Obrázek 15) 
Hydraulickým systém upíná vřeteník, sloup i radiální rameno pomocí pístu rombického tělesa. Tlak 
hydraulického oleje by neměl poklesnout pod hodnotu 300 x 10 Pa. Upnutí vřeteníku a sloupu lze 
provést společně, nebo nezávisle. Upnutí radiálního ramene lze provádět pouze samostatně, protože 
zahrnuje také možnost pohybu ramene nahoru a dolů. 
 
Upínání a povolování vřeteníku a sloupu 
Upnutí: Třípolohový přepínač uveďte do střední polohy (společné upínání sloupu a vřeteníku), 
stiskněte tlačítko upnutí. Olejové čerpadlo umístěné na zadní straně radiálního ramene se rozeběhne, 
olej vstupuje skrze dvoupolohový čtyřcestný elektromagnetický ventil do vřeteníku a velké komory 
válce pro upnutí nebo uvolnění sloupu. Je stlačen píst a rombický blok a vřeteník je upnut na 
radiálním rameni a vnější sloup na vnitřním sloupu. V tomto okamžiku vřeteník společně s tyčí pístu 
upínacího válce sloupu dosáhnou koncového spínače, kontrolka upnutí či uvolnění vřeteníku a sloupu 
nesvítí, což znamená, že akce je dokončena. Stiskněte tlačítko pro uvolnění, a vřeteník i sloup jsou 
uvolněny současně, přičemž kontrolka svítí. 
 
Povolení sloupu: Třípolohový přepínač uveďte do levé polohy, stiskněte tlačítko uvolnění, čerpadlo 
umístěné na zadní straně radiálního ramene se rozeběhne, olej vstupuje skrze dvoupolohový 
čtyřcestný elektromagnetický ventil do malé komory upínacího válce sloupu. Poté stlačí rombický 
blok, sloup je uvolněn. Kontrolka uvolnění sloupu svítí, uvolnění bylo dokončeno. Když je sloup 
uvolněn, vřeteník je ve stavu upnutí. 
 
Povolení vřeteníku: Třípolohový přepínač uveďte do pravé polohy, stiskněte tlačítko uvolnění, 
čerpadlo umístěné na zadní straně radiálního ramene se rozeběhne, olej vstupuje skrze 
dvoupolohový čtyřcestný elektromagnetický ventil do malé komory upínacího válce vřeteníku. Poté 
stlačí rombický blok, vřeteník je uvolněn. Kontrolka uvolnění vřeteníku svítí, uvolnění bylo 
dokončeno. Když je vřeteník uvolněn, sloup je ve stavu upnutí. 
 
Pohyb ramene 
Přepínač přepněte do polohy vzhůru nebo dolů. Rozeběhne se olejové čerpadlo, hydraulický olej 
vstupuje do malé komory upínacího válce ramene skrze dvoupolohový čtyřcestný elektromagnetický 
ventil, stlačí rombický blok. Při uvolnění tyč pístu stlačí spínač SQ1 (spínač pohybu ramene vzhůru či 
dolů je zapnutý).  Olejové čerpadlo je vypnuto, přívod oleje ustane a běží motor, který spouští 
rameno dolů. Po dosažení koncového spínače se motor vypne, olejové čerpadlo se spustí, olej 
vstupuje do velké komory válce upnutí ramene skrze dvoupolohový čtyřcestný elektromagnetický 
ventil, stlačí píst, rombický blok upne rameno na sloupu. Současně píst zastaví čerpadlo. Cyklus je 
dokončen.  
Když jde rameno nahoru nebo dolů do vymezeného místa, koncový spínač je stisknut a motor zastaví 
pohyb vzhůru nebo dolů. Jde o bezpečnostní opatření. 



Radiální vrtačka BERNARDO RD 2000 Vario 

Stránka 22 z 50 
 

Obrázek 12. Upnutí sloupu a mechanismus zdvihání  spouštění ramene: 
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Obrázek 13. Rameno:  
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Obrázek 13. Rameno (pokračování): 
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Obrázek 14. Upínací mechanismus vřeteníku:   

 

Klín (2 díly) 

rameno 

rombický 
blok 

vodicí 
lišta 

Kuličkové ložisko pro vycentrování (2 ks) 



Radiální vrtačka BERNARDO RD 2000 Vario 

Stránka 26 z 50 
 

Schéma hydraulického upínacího zařízení:  
 
 

 
 
  

RAMENO 
upnout      povolit 
←                         → 

SLOUP 
upnout      povolit 
←                        → 

VŘETENÍK 
upnout      povolit 
←                        → 
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6 Elektrický systém stroje 

6.1 Popis 
Stroj je navržen pro 400 V / 50 Hz, tři fáze s nulovým vodičem (L1, L2, L3, N). Na žádost zákazníka lze 
tyto parametry navrhnout jinak. Transformátor převádí napětí pro řídící obvod 24 V, osvětlení 24 
V a displej 9 V. Řídicí obvod je vybaven ochranou proti zkratu a také tlačítkem pro nouzové vypnutí 
stroje. Motor vřetene, ramene a olejového čerpadla je AC asynchronní moto se třemi fázemi. Hlavní 
motor je vybaven frekvenčním měničem pro plynulé řízení rychlosti. 
 
Poznámka: Netočte ramenem stále stejným směrem, aby se neporušil napájecí kabel vnitřního 
sloupu. 
 

6.2 Elektrické rozvody 
6.2.1 Příprava před spuštěním stroje 
1) Zapněte stroj (výkres 20). Zapněte hlavní spínač 6 (QS1), kontrolka 7 (HL1)se rozsvítí. 
2) Posuňte páku 11 do drážky brzdy vřetene do střední polohy, aby byl řídící obvod zapnut. 
3) Znovu pohněte pákou 11 vpřed nebo vzad, nyní je možné nastartovat vřeteno. 
Pokud stroj běží, jističe QF1, QF2, QF3 a QF 4 jsou v poloze ON. Pokud chcete provádět údržbu stroje, 
vypněte příslušný jistič. Pět jističů slouží k ochraně před zkratem a přetížením hlavního motoru, 
motoru ramene, motoru olejového čerpadla i vodního čerpadla a také pro řídící obvod. 
 
6.2.2 Ovládání hlavního motoru 
Páka 11 slouží k ovládání pohybu vřetene vpřed, zpět, zastavení a brždění. Vřeteno se pohybuje 
vpřed, pokud je páka přitažena směrem k operátorovi, běží vzad, pokud je posunuta opačným 
směrem. (Páka se musí dostat do své drážky, jinak vřeteno nefunguje.) Motor vřetene je zastaven, 
pokud je páka ve střední poloze. Pokud je páka ve střední drážce, vřeteno okamžitě zabrzdí. 
Krokovací režim je možný po stisknutí tlačítka 4 (SB2). 
Zapněte hlavní spínač 6 (QS1), kontrolka zapnutí 7 (HL1) se rozsvítí. Posunutím páky 11 do střední 
drážky se zapne frekvenční měnič. Pokud měnič ztrácí během práce výkon, obnovte jej tak, že nejprve 
pohnete pákou 11 do střední drážky, pak pákou 11 posunete vřeteno vpřed nebo vzad. Plynulá 
rychlost vřetene je k dispozici pomocí nastavujícího knoflíku 3, přičemž aktuální rychlost je zobrazena 
na displeji. Pamatujte na to, že po až po dvou sekundách po zapnutí frekvenčního měniče se může 
vřeteno posunovat vpřed, vzad, či krokovat. 
 
6.2.3 Zdvihání a spouštění ramene 
Přepínač 14 (SX3) přepněte do polohy vlevo (či vpravo). Elektromagnetický díl AY1 i cívka KM4 
pracují, motor čerpadla M3 běží, je zapojen olejový obvod pro spuštění ramene a rameno začíná 
klesat do určité polohy. SQ3 je resetováno, SQ2 stisknuto, KM2 (nebo KM3) funguje, KM4 cívka je bez 
proudu, motor olejového čerpadla M3 se zastaví, motor M2 pracuje a rameno je zdviháno (nebo 
spouštěno). 
 
Uvolněte spínač 14 (SX3), pokud chcete ramenem pohnout nahoru nebo dolů do požadované pozice. 
Elektromagnetický díl je vypnutý, KM2 (nebo KM3) je uvolněn, motor zdvihu či spouštění M2 se 
zastaví, rameno se zastaví.  KM 4 je zapnut, motor čerpadla M3 běží, olej se vrací do vypouštěcího 
kanálu, rameno je upnuto v určité poloze a SQ3 se stisknut, cívka KM4 je vypnuta, olejové čerpadlo se 
vypne. 
 
SQ1-1 a SQ1-2 slouží jako koncové spínače. Pokud se rameno dostane do horní limitní pozice, SQ1-1 
se spustí a KM2  se vypne a motor M2 se zastaví. Pokud se rameno dostane do dolní limitní pozice, 
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SQ1-2 se spustí a KM3 se vypne a motor M2 se zastaví. Automatické upnutí ramene se děje 
prostřednictvím SQ3. 
 
6.2.4 Upnutí a povolení sloupu a vřeteníku 
V závislosti na požadavku uživatele lze upnutí provádět čtyřmi způsoby: 
a) společné upnutí 
b) vřeteník je uvolněn a sloup upnut 
c) sloup je uvolněn a vřeteník upnut 
d) společné uvolnění 
V případě požadavku na společné upnutí musí být třípolohový přepínač 5 (SX2) dán do střední 
polohy, stiskněte tlačítko pro upnutí 10 (SB4). Stykač KM4 je sepnut, motor olejového čerpadla M3 
pracuje, hydraulický olej vstupuje do válce sloupu a vřeteníku, takže píst je stlačen a sloup a vřeteník 
jsou současně upnuty. Kontrolky uvolnění sloupu a vřeteníku jsou obě zhasnuté, což znamená, že 
upnutí bylo dokončeno a tlačítko upnutí je možné pustit. 
Pokud chcete vřeteník a sloup současně uvolnit, přepněte třípolohový přepínač 5 (SX2) do střední 
polohy a stiskněte tlačítko uvolnění 12 (SB3). Elektromagnetický ventil YA2 a YA3 je spuštěn, stykač 
KM4 sepnut, motor olejového čerpadla M3 běží, takže vřeteník a sloup jsou zároveň uvolněny. 
Kontrolky uvolnění sloupu a vřeteníku obě svítí. 
Pokud chcete uvolnit pouze vřeteník, posuňte třípolohový přepínač 5 (SX2) do polohy vpravo. 
Pokud chcete uvolnit pouze sloup, posuňte třípolohový přepínač 5 (SX2) do polohy vlevo. 
 
6.2.5 Nouzové ovládání vřetene 
Stiskněte nouzové tlačítko 9 (nebo univerzální nouzové tlačítko 19) kdykoli, když je to v průběhu 
práce nutné. Je tím rozpojen řídící okruh, takže stroj se okamžitě zastaví. Nouzové tlačítko opět 
uvolníte tak, že páku 9 posunete do středové pozice a páku 11 znovu vpřed či vzad. Stroj se 
rozeběhne. 
Pokud dojde k otevření dvířek rozvaděče, dvířkový spínač SQ4 se vypne a řídicí okruh je rozpojen. 
Stroj se zastaví. Pokud je třeba během údržbových prací na elektrickém zařízení elektrické energie, a 
při tom jsou dvířka rozvaděče otevřená, řešením je vytažení tyčinky tlačítka SQ4. Tím se funkce 
spínače zruší. 
 
6.2.6 Čerpadlo chladicí kapaliny 
Zapněte spínač 8 (SX1), čerpadlo pracuje současně s vřetenem stroje. Když se zastaví vřeteno, zastaví 
se i čerpadlo. 
 

6.3 Kontrola elektrických fází 
Pokud je stroj připojen ke zdroji elektrické energie, stiskněte hlavní spínač 6 (QS1) a pak stiskněte 
spínač posunu ramene nahoru nebo dolů 14 (SX3). Pokud se rameno neposune, lze problém vyřešit 
tak, že vyměníte kterékoli ze dvou fází. 
Stroj musí být náležitě uzemněn. 
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Elektroschéma 16.1 
Průřez kabelů bez označení činí 0,75 mm2 
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Elektroschéma 16.2 
Průřez kabelů bez označení činí 0,75 mm2 
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Elektroschéma 16.3 
Průřez kabelů bez označení činí 0,75 mm2 
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6.4 Údržba elektrických zařízení 
Elektrické součásti je nutné udržovat v čistotě. Proto je nezbytné pravidelné čištění. Při čištění však 
nesmí být používány prostředky jako benzin, petrolej nebo detergenty.   
Provozní hodnoty napětí v motoru se nesmí od jmenovitého napětí odchýlit o více než 5 %.   
Aby byly zaručeny bezproblémově funkce stroje, je nutno na stroji provádět pravidelné údržbářské 
kontroly a činnosti.  
 

6.5 Elektrické součásti 
Kód prvku Název Specifikace Ks  

QF1 Jistič MS132-20 1 

QF2 Jistič DZ108-6.3/10A 1 

QF3 Jistič DZ108-2.5/4A 1 

QF4 Jistič DZ108-0.4/0.63A 1 

QS1 Hlavní spínač JCH13 - 20 1 

SB1 Tlačítko nouzového vypnutí MPMT3-10R, MCBH-00,MCB-01 Po 1 

SA1,2,3 Tlačítko LXP1(3SE3)020-0A 3 

SB2 Tlačítko CP1-10B-10 1 

SB5,6 Tlačítko CP1-10G-10 2 

SX1 Přepínač C2SS2-10B-10 1 

SX2 Přepínač C3SS1-10B-20 1 

SX3 Přepínač C3SS2-10B-20 1 

SQ1-1, SQ1-2 Spínač LXP1(3SE3)120-1R 2 

SQ2,SQ3 Koncový spínač LXW5-11G2/F 2 

SQ4 Dvířkový spínač JWM6-11 1 

SQ5 Tlačítko nouzového vypnutí SN6100SPC 1 

SQ7 Koncový spínač LX19-001 1 

SQ8 Koncový spínač SND4112-SP-C1 1 

U1 Mikroelektronické 
multifunkční relé 

WJ1-15/15F 1 

KM1 Stykač AS16-30-01-20(AC24V) 1 

KM2-4 Stykač AS12-30-01-20(AC24V) 3 

KM6 Stykač HH54P AC24V 1 

HL1 Signální světlo AD17-16 AC24V 3 

EL1 Žárovka 25W AC24V 1 

T1 Transformátor JBK5-200H 400/24,24,9 1 

QL1 Můstek QL5A200V 1 

INV1 Frekvenční měnič E82EV752K4C 1 

RVP1,S1 Rychloměr RSD-27 1 

RW1 Knoflík potenciometru WTH-1, 1K, KYZ32-16-6J Po 1 

M6 Větrák 12025/24V 1 

 Kryt filtru větráku 125 x125 kryt filtru 1 
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7. Mazací a chladicí soustava stroje 

7.1 Mazací soustava 
Vřeteník a zdvihací mechanismus ramene jsou mazány automaticky. Olej je nutné měnit přesně podle 
zadání. Otvory pro aplikaci oleje a pro vypouštění oleje jsou u zdvihacího mechanismu ramene 
umístěny na krytu a vespod. Ve vřeteníku se nacházejí dvě olejové nádrže. Nádrž ve středu je určena 
pro olejové čerpadlo. Aplikační otvor se nachází v levé části a vypouštěcí otvor uprostřed. Pro jeho 
odkrytí je nutné sejmout přední panel. Nádrž ve spodní části je určena pro mazání šnekového 
soukolí., aplikační otvor se nachází v levé spodní části a otvor vypouštěcí ve dně. Nádrž 
s hydraulickým olejem je na zadní straně ramene. Olej je možné doplňovat po otevření krytu. 
Vypouštěcí otvor se nachází ve spodní části nádrže. 
 
Vřeteno, šroub zdvihání a spouštění a vedení ramene je nutné mazat ručně. 
 
Mazací místa a požadavky na mazání viz obrázek 17. 
Poznámka: 
Olej č. 40 odpovídá ISO VG68 
Olej č. 20 odpovídá ISO VG33 
Olej č. 10 odpovídá ISO VG15 nebo VG10 
Olej č. 2 odpovídá GP2 nebo GP3 od BP, Fimax2 od ESSO, Unedo2 od SHELL 
 

 
                                                                                                                           Obrázek 17 .... místa mazání 
 
 

Č. na 
obrázku 

Umístění Mazivo Interval mazání 

1 Zdvihací mechanismus ramene Mechanický olej č. 20 Jednou za 3 měsíce 

2 Ozubení vřetene Mechanický olej č. 20 Několik kapek každou 
směnu 

3 Spodní olejová nádržka vřeteníku Mechanický olej č. 20 Jednou za 3 měsíce 
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4 Horní olejová nádržka vřeteníku Mechanický olej č. 20 Jednou za 3 měsíce 

5 Vedení ramene Mechanický olej č. 40 Neustále doplňujte 

6 Ložiska vřetene Mazací tuk č. 2 Dle výrobce 

7 Hydraulická nádržka Mechanický olej č. 10 Jednou za 3 měsíce 

8 Vodící šroub zdvihání a spouštění Mechanický olej č. 40 Jednou za směnu 

 
 
Obrázek 18. Zdvihání stroje: 
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Obrázek 19. Základy pro stroj: 
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7.2 Chladicí soustava 
Chlazení nástrojů se děje pomocí chladicí kapaliny, kterou přivádí speciální čerpadlo. Nádržka 
s chladicí kapalinou se nachází uvnitř v levé části základny stroje (pod sloupem). Průtok kapaliny je 
ovládán nastavitelným ventilem, jenž se nachází na levé spodní části vřeteníku. 

8. Zdvihání a instalace stroje 

8.1 Zdvihání 
 
Stroje jsou zákazníkům odesílány řádně zabalené a uvnitř obalu fixované. Při zdvihání stroje dbejte 
značek na obalu (vyznačená místa pro upevnění lana a těžiště). Když zvedáte dopravní obal, nesmí 
stroj stát vzhůru nohama nebo být v šikmé poloze. 
Poznámka: Motor pro zdvihání a spouštění ramene včetně ozubených kol a mazacího zařízení jsou 
pro účely přepravy odmontovány a uloženy do základny stroje. Při instalaci stroje je nutné je 
namontovat na patřičné místo. 
Pokud nemáte k dispozici zdvihací zařízení, položte pod bednu se strojem ocelové trubky (o průměru 
cca 50-80 mm) a pomalu jí pohybujte pomocí páčidla nebo navijáku.  
Na obrázku 18 je znázorněno zdvihání stroje. Mezi lana a stroj vložte měkký materiál, abyste tak 
zabránili poškození nátěru stroje nebo vedení. Stroj zdvihejte zpočátku pomalu a ověřte, zda 
vyznačené těžiště odpovídá skutečnosti. Doporučujeme nosnost zdvihacího zařízení 10 tun.  
POZOR: 
Před připevnění m stroje k podkladu, prosíme, neuvolňujte sloup, aby nedošlo k otočení ramene 
a převržení stroje. 
 

8.2 Instalace stroje 
(Viz obrázek 19) 
Stroj musí být upevněn k pevnému podkladu. Pokud je podlaha dílny dostatečně silná, není nutné 
betonovat pro stroj základ. Upevnění stroje k podlaze je nicméně nezbytné. 
Kromě pracovní oblasti stroje je třeba zohlednit prostor pro nástroje, krabici na nářadí a příslušenství 
stroje, a dále také prostor pro obsluhu a údržbu. 
Šrouby připevněte stroj k podkladu, skrze otvory v základně stroje. Vyrovnejte stroj do vodorovné 
roviny pomocí nastavitelných nohou 1,2,3 a 4. Tolerance vyrovnání stroje nesmí překročit 0,04/1000 
mm ve vodorovném i příčném směru. Zkontrolujte hodnoty všech součástí stroje podle seznamu. 
Odchylky nesmí přesahovat požadované hodnoty. 
Jednotlivé fáze napájecího kabelu spojte s teminály L1,L2 a L3 v rozvaděči. Zemnicí kabel připojte na 
terminál se znakem uzemnění. 
 

8.3 Příprava stroje před spuštěním 
Nejprve instalujte motor pro zdvihání a spouštění ramene a připojte stroj k elektrické energii. Páky 
rychlosti vřetene posuňte na nejnižší rychlost a stiskněte tlačítko krokového režimu a ověřte, že se 
vřeteno otáčí správným směrem. (Tedy ověříte správnost zapojení fází.) 
Před expedicí stroje je stroj přísně testován, zkontrolován a je s ním v dostatečné míře proveden 
zkušební provoz. Proto není po expedici stroje třeba na stroji provádět další seřízení či nastavení.  
Všechny plochy stroje před uvedením stroje do provozu očistěte pomocí utěrky namočené v petroleji 
či benzínu. Zkontrolujte dále všechna mazací místa body stroje. Poté stroj pomocí přepnutí hlavního 
spínače do polohy ON nastartujte a ponechte jej běžet v nižších otáčkách. Zkontrolujte správný směr 
otáčení stroje. Zkontrolujte dále, zda jsou plně funkční všechny ovládací prvky stroje. Zkontrolujte, 
zda hlučnost stroje se pohybuje v normálních mezích a zda teplota stroje dosahuje běžných hodnot. 
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Stroj před plným uvedením do provozu ponechte běžet delší dobu, pokud se ukáže, že všechny 
součásti fungují náležitě, je možné jej začít používat. 
 
Vzhledem k tomu, že jde o stroj vysoké výkonnosti, pro snazší přepravu a bezpečnost je zabalen 
v několika obalech. Po dosažení místa určení musí být stroj instalován podle postupu „základna-
sloup-rameno- zdvihací mechanismus ramene- vřeteník“. Stroj může být namontován na základě 
nebo i jinde, nicméně jeho základna musí být vyrovnána do vodorovné polohy. Instalaci musí 
provádět kvalifikovaný personál. 
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9. Používání a provoz stroje 

9.1 Ovládací prvky stroje 
Všechny spínače, tlačítka a páky naleznete na obrázku 20 a v tabulce. 
 

Č. Popis Č. Popis 

1 Páka volby rychlosti vřetene 11 Páka pro pohyb vřetene vpřed, vzad, 
zastavení a brzdu 

2 Páka volby rychlosti posuvu 12 Tlačítko uvolnění 

3 Knoflík volby rychlosti 13 Páka pro přerušení či zapnutí strojního 
posuvu 

4 Knoflík pro krokovací režim vřetene 14 Tlačítko zdvihání či spouštění ramene 

5 Přepínač upínání/uvolnění ramene či 
vřeteníku 

15 Páka pro mikroposuv 

6 Hlavní spínač 16 Knoflík pro jemné nastavení stupnice 

7 Kontrolní světlo přívodu proudu 17 Koncový spínač pro hloubku vrtání 

8 Spínač čerpadla chladicí kapaliny 18 Kolečko pro pohyb vřeteníku 

9 Tlačítko nouzového zastavení 19 Tlačítko nouzového zastavení 

10 Tlačítko upnutí 20 Páka pro strojní posuv vřetene a připojení 

                                                                                                                                                                                       

9.2 Změna otáček vřetene a zastavení vřetene 
Páka 1 slouží k volbě rozsahu rychlosti nebo volnoběhu. Knoflík 3 slouží k plynulé volbě rychlosti. 
Rychlost je zobrazována na displeji. Při změně rychlosti nejprve stroj zastavte. Páka 11 má  čtyři 
polohy. Páka 11 slouží k ovládání pohybu vřetene vpřed, zpět, zastavení a brždění. Vřeteno se 
pohybuje vpřed, pokud je páka přitažena směrem k operátorovi, běží vzad, pokud je posunuta 
opačným směrem. (Páka se musí dostat do své drážky, jinak vřeteno nefunguje.) Motor vřetene je 
zastaven, pokud je páka ve střední poloze. Pokud je páka ve střední drážce, vřeteno okamžitě zabrzdí.  

9.3 Změna rozsahu rychlosti posuvu 
Změnu rychlosti posuvu provedete otočením ruční páky (2). Při změně rychlosti nejprve stroj 
zastavte. Postup změny rozsahu rychlosti je stejný jako při změně otáček vřetene. 

9.4 Režim posuvu vřetene 
Stroj disponuje třemi druhy režimu posuvu vřetene: 
Manuální posuv: Posuňte páku 19 vpřed 
Automatický posuv: Páku 13 posuňte dolů a páku 19 vytáhněte. 
Manuální mikro-posuv:  Vyžaduje dva kroky. Nejprve posuňte páku (13) nahoru, vytáhněte páku 19 a 

stiskněte kolečko 15 a otočte jím 
POZOR: Páku 13 nelze stlačit dolů, pokud je požadován mikroposuv. Došlo by ke strojnímu posuvu a 

ruční kolečko 15 by se rychle roztočilo. 

9.5 Nastavení hloubky vrtání 
Hloubku vrtání lze nastavit pro strojní posuv i pro posuv manuální. 
Páku 19 stlačte dolů, dokud se nástroj nedotkne povrchu obrobku. Vytáhněte knoflík 17, otočte 
knoflíkem 16 a povolte je od stupnice, nastavte stupnici na požadovanou hloubku a zarovnejte „0“ na 
ukazateli. Jemné nastavení lez provést knoflíkem 16 a stiskem knoflíku 17. Po dosažení takto 
nastaven hloubky vrtání se páka 13 automaticky zdvihne a posuv se zastaví. 
Pokud si přejete nastavit hloubku vrtání pro manuální posuv, použijte stejný postup, rozdíl je pouze 
v nastavení manuálního režimu. 
 



Radiální vrtačka BERNARDO RD 2000 Vario 

Stránka 39 z 50 
 

9.6 Vrtání závitů 
Při vrtání závitů není povolen automatický (strojní) posuv a musí být vytažen knoflík 17.  Před vrtáním 
závitů je nutné zkosit hrany otvoru. Otočte pákou 20 a přibližte se obrobku, podle průměru závitu 
vynaložte přiměřenou sílu na páku 19 tak, aby snadno vstupovala do otvoru. Po dosažení hloubky 
změňte směr pohybu vřetene a pákou 19 opět přiměřenou silou směřujte zpět. Vrták vyjede 
z obrobku. 

9.7 Upínání a povolování sloupu a vřeteníku 
Upínání a povolování sloupu a vřeteníku lze provádět současně i individuálně. Současně: přepínač 5 
posuňte do střední polohy. Přepínač 5 v poloze vlevo je pro upnutí/povolení sloupu, přepínač 5 
v poloze vpravo je pro upnutí/povolení vřeteníku. Upnutí či povolení se děje tlačítkem 14 nebo 
tlačítkem 12 poté, co byla provedena volba přepínačem 5. 
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že pohyb ramene nahoru a dolů a jeho upnutí i povolení jsou 
spojené, neexistují tlačítka pro jeho upnutí ani uvolnění. 

9.8 Otáčení ramene 
Ramenem lze snadno otáčet pouze tehdy, když je uvolněn sloup. 
POZOR: Neotáčejte ramenem stále stejným směrem (dokola), protože tak by došlo k poškození 
kabeláže. Proto jím otáčejte maximálně v rozsahu 180°. Vzhledem k tomu že při otáčení není nutná 
velká síla, otáčejte opatrně, aby rameno nezpůsobilo setrvačností škody. Zároveň se v okolí nesmějí 
nacházet žádné osoby. 
 

10. Nastavení stroje 

10.1 Nastavení upínací síly vřeteníku 
Děje se pomocí šroubů a kužele. Po upnutí vřeteníku zatlačte na páku 18 silou 450N. Pokud se 
vřeteník nepohne, je upnut správně. 
Při povolování vřeteníku by měla postačit síla 80 N, aby se vřeteník pohnul. Vůle vedení by neměla po 
upnutí činit více než 0,04 mm (hloubka spároměru musí být menší než 20 mm) 
Pokud je spára příliš velká nebo malá nebo není rovnoměrná, nejprve upněte vřeteník, pak nastavte 
excentrickou hodnotu ložiska, dokud se spára neupraví. 
 

10.2 Nastavení upínací síly sloupu 
Pokud není upínací síla sloupu dostatečná, nejprve sloup povolte, sejměte kryt zdvihacího 
mechanismu (up and down box) řádně utáhněte matici na vrchní části sloupu a pak upněte vnější 
sloup. Utažení je dostatečné, pokud se rameno nepohne ani silou 1700N vyvinutou na jeho konci. 
Pokud matici nelze utáhnout, povolte nejprve šestihranný šroub na diskové pružině, když je sloup 
povolen, a pak znovu proveďte utažení dle postupu výše.  
Po povolení ramene by jím mělo být možné otáčet silou 30N. 
 
  



Radiální vrtačka BERNARDO RD 2000 Vario 

Stránka 40 z 50 
 

Obrázek 20. Ovládací prvky stroje: 
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10.3 Nastavení upínací síly ramene 
Odmontujte horní a spodní těsnicí kroužek a levý kryt, vypněte přívod energie. Utáhněte dva 
šestihranné šrouby (horní a spodní), opět zapněte energii. Po pohybu ramenem zkontrolujte spáru 
mezi velkým otvorem ramene vnějším sloupem. Nesmí činit více než 0,04 mm. 
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 
Upnutí sloupu, ramene i vřeteníku se děje prostřednictvím mechanismu válce a rombického bloku. 
Pokud je pár rombických bloků ve velkém úhlu, jde o stav povolení, pokud jsou rovnoběžné, jde os 
tav upnutí, avšak bez propojení. Pokud je pár rombických bloků rovnoběžný a zároveň 1 mm přes 
střed, jde o stav upnutí s propojením. Proto je při nastavování zapotřebí věnovat pozornost stavu. 
Kromě toho se rombický blok nemůže pohybovat, pokud je síla hydrauliky příliš velká nebo příliš 
nízká. 
 

10.4 Nastavení odporu posuvu 
Před dodáním stroj byl odpor posuvu měřen výrobcem a bylo provedeno testovací vrtání. Kulová 
spojka zaručuje bezproblémové fungování stroje, pokud je odpor nižší než 25200 N. Kulová spojka 
s ocelovou kuličkou v případě síly odporu 25200N – 30450 N prokluzuje, a pokud je síla odporu vyšší 
než 30450 N, spojka se rozpojí.  
Nastavování odporu posuvu tudíž není nutné. 
Pokud by jej přesto bylo třeba, odmontujte nejprve horní část vpředu vřeteníku. Odpor lze upravit 
pomocí matice, která se nachází nad pružinou. Po provedení úpravy utáhněte pojistný šroub matice.  
Pozor na nastavení příliš silného odporu, protože pak by kulová spojka nereagovala a nemohla 
chránit stroj proti přetížení. 
 

10.5 Nastavení tlaku hydraulického systému 
Hydraulický provozní tlak stroje je nastaven na 3 MP. Pokud je zapotřebí tento tlak upravit, otevřete 
dvířka hydrauliky na zadní straně ramene a pomocí ventilu a tlakoměru tlak upravte. 
 

11. Používání stroje a jeho údržba 
11.1 Před spuštěním stroje pozorně přečtěte návod k provozu a ujistěte se, že rozumíte stavbě 
stroje a jeho provozu. Obeznamte se s rozmístěním všech ovládacích prvků stroje. Mazání stroje je 
velmi důležité. Je nezbytné stroj denně stroj mazat v souladu s požadavky této příručky. 
11.2 Je nutné stroj čistit pomocí bavlněného hadříku a mazat povrch vedení ramene, vnějšího 
sloupu a vodícího šroubu. Také je třeba čistit plstěný filtr (po sejmutí těsnicího kroužku  na obou 
stranách velkého otvoru ramene), aby se předcházelo vstupu prachu či třísek na povrchy vedení. 
11.3 Nevysunujte vřeteno příliš při vyjímání nástroje. Na vřeteno nevyvíjejte velkou sílu. Chraňte 
upínací otvor pro kužel, proto nepoužívejte nestandardní kužely. Otvor pro kužel i kužel musí být 
stále čisté. 
11.4 Při obrábění musí být sloup i vřeteník upnuty bez ohledu na to, zda je vrtán malý či velký 
otvor. 
11.5 Vzhledem k tomu, že radiální vrtačka je konvenčním strojem a nikoli speciálním zařízením do 
linky, mohl by být častým využíváním pro řezání závitů poškozen elektromotor a určité díly, jako 
například ozubená kola apod.   
 
kužel vřetene spíše využívejte nastavení výšky pracovního stolu, nežli pohybu vřetene. Upínací 
elementy řádně před výměnou každého nástroje očistěte. Poškozené či rezavé vrtáky je zakázáno 
používat. Při častých změnách směru otáčení motoru při vrtání závitů dochází k přehřívání motoru a 
řemenu. Z tohoto důvodu se časté a dlouhé vrtání závitů nedoporučuje. Pokud dojde k přehřátí 
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motoru, je nutné stroj vypnout a ponechat motor vychladnout.  Doporučujeme maximálně 5 závitů za 
minutu. 
11.6 Maximální točivý moment stroje činí max. 700 Nm. Maximální síla odporu vřetene činí 21000 
N. Vysoké otáčky kombinované s velkou posuvnou rychlostí se zásadně nedoporučují, neboť stroj 
poškozují. Vezměte také v potaz tvrdost obrobku, ostrost nástroje atp. 
11.7 Přestože je vřeteno dostatečně tuhé, k čelnímu zahlubování se doporučuje používání 
záhlubníku s vodícím čepem se třemi hranami, neboť používání běžného vrtáku vede k vibracím. Pro 
přesnost vřetene je rovněž třeba použít vodicí zařízení nebo podporu držáku nástroje apod. 
  

Tabulka údržbových činností 
Četnost údržby Místo údržby Metoda údržby 

 
                                                
Každý den 

Všechna místa na stroji Očistěte stroj a odstraňte 
všechny třísky a nečistoty. 

Viditelná část ozubení vřetene Aplikujte několik kapek oleje 
č.20 

Vodicí šroub zdvihání a spouštění Aplikujte několik kapek oleje 
č.40 

Vedení ramene Neustále udržujte film oleje 
č.40 

Nádržka mazacího oleje sloupu Neustále udržujte film oleje 
č.40 

 
 
 
                                                
Jednou za čtvrt roku 

Olejová nádržka zdvihacího 
mechanismu 

Vyměňte olej č.20 

Olejová nádržka ve spodní části 
vřeteníku 

Vyměňte olej č.20 

Olejová nádržka v horní části 
vřeteníku 

Vyměňte olej č.20 

Nádržka s hydraulickým olejem Vyměňte olej č.10 

Nádržka s chladicí kapalinou Kapalinu vyměňte. 

Rozvaděč Udržujte v suchu a čistotě od 
prachu. 

 
 
                                                
Jednou za rok 

Ložiska po obou stranách vřetene Vyměňte mazací tuk č.2 

Hnací a hnané díly Zkontrolujte, zda není 
zapotřebí vyměnit 
opotřebitelné díly. 

Díly hydraulického upínání Očištění, naplnění olejem a 
nastavení. 

Otvor kužele vřetene Vyměňte nebo repasujte. 

Rozvaděč Odstraňte prach či vyměňte 
komponenty. 

Geometrická přesnost stroje Obnovte nebo upravte podle 
seznamu kontrol. 

 
                                                
Příležitostně, dle potřeby 

Opotřebení dílů Zastavte stroj, vyměňte. 

Pouzdro vřetene a vnější sloup Vyměňte nebo repasujte. 

Nehoda, poškození Nouzově vypněte stroj a 
zkontrolujte. 

Omezení elektrického proudu Upravte s ohledem na délku 
kabelu. 
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Problémy a jejich řešení 
Č. Problém Pravděpodobná příčina Odstranění problému 

1 Nestabilní funkce spojky Příliš utažená nebo povolená 
kompresní pružina, způsobující 
prokluzování, nebo nedostatek 
prokluzování. 

Upravte sílu pružiny a 
utáhněte matici. 

2 Vřeteník nelze řádně upnout 
nebo uvolnit 

Nesprávná velikost spáry mezi 
upínacími povrchy vřeteníku a 
vedení. 

Upravte velikost spáry a 
zkontrolujte dle bodu 
10.1 a obr. 14 

3 Sloup nelze řádně upnout nebo 
uvolnit 

Příliš velká nebo příliš malá 
mezera mezi upínacími povrchy u 
vnitřního a vnějšího sloupu. 

Upravte mezeru a 
zkontrolujte dle bodu 
10.2 a obr.12 

4 Rameno nelze řádně upnout 
nebo uvolnit 

Příliš velká nebo příliš malá 
mezera mezi velkým otvorem 
ramene a vnějším sloupem. 

Upravte mezeru a 
zkontrolujte dle bodu 
10.3 a obr.13 

5 Problémy s upnutím kvůli 
hydraulice 

Porucha olejového čerpadla, 
nedostatek tlaku, porucha 
ventilu, netěsnost olejového 
potrubí. 

Zkontrolujte hydraulické 
díly, nastavte tlak 
v potrubí dle bodu 10.5 
a obr.16 

6 Nedostatek oleje pro mazání 
systému vřeteníku 

Porucha olejového čerpadla, 
netěsnost olejového potrubí, 
nedostatek oleje v olejové 
nádržce, znečištěný olej. 

Zkontrolujte olejové 
čerpadlo a spojení 
olejového potrubí, 
doplňte olej nebo jej 
vyměňte. 

7 Rameno nelze zdvihat či 
spouštět, upnutí či povolení 
sloupu a vřeteníku neodpovídá 
štítku 

Přehozené fáze napájecího 
kabelu. 

Vyměňte kterékoli fáze 
vně stroje. 

8 Kontrolka připojení k elektrické 
energii na ovládacím panelu 
svítí, ale žádná tlačítka nereagují 
na stištění. 

Páka vřetene (vpřed či vzad) se 
nachází v otvoru. 

Páka vřetene musí být 
ve středovém otvoru 
(stop či brzda) před 
zapojením stroje. 

Nebylo deaktivováno tlačítko 
nouzového vypnutí. 

Deaktivujte tlačítko 
nouzového vypnutí. 

9 Kontrolka připojení k elektrické 
energii na ovládacím panelu 
svítí, rameno lze zdvihat či 
spouštět a sloup a vřeteník lze 
upínat i uvolňovat, ale vřeteno 
se netočí. 

Kryt vřetene je otevřen.                                     Zavřete kryt vřetene. 
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12. Přehled příslušenství stroje 
Některé speciální příslušenství lze doobjednat za doplatek. 

č. Popis Specifikace Ks Poznámka 

1 Pracovní stůl, kostka 850×580×500 1  

2 Šrouby do T-drážky GB37; M24×120 6 Včetně 4 ks 
kroužků 

3 Šestihranné šrouby GB6170; M24 6 Včetně 4 ks 
kroužků 

4 Kroužek GB97.1;24 6 Včetně 4 ks 
kroužků 

5 Pouzdro kužele JB3411.67; MT4 / MT2 1  

6 Pouzdro kužele JB3411.67; MT4 / MT3 1  

7 Pouzdro kužele JB3411.67; MT5 / MT4 1  

8 Klínek kužele JB3411.67; MT5 / MT4 1  

9 Klínek kužele JB3411.72; 5 1  

10 Základový šroub GB799; M30×600 6  

11 Šestihranná matice GB6170；M30 6  

12 Podložka GB97.2；30 6  

13 Klíč 52003/ZB3080 1  

14 Sklíčidlo 3-16, B16 1  

15 Spojka sklíčidla MT4 / B16 1  

16 Boty                                                8 Speciální 
příslušenství 

17 Upínací pouzdro 6,8,10,12,15,16 1sada Speciální 
příslušenství 

18 Spojka upínacího pouzdra                                                1 Speciální 
příslušenství 

19 Rychloupínací sklíčidlo MT4 1sada Speciální 
příslušenství 

20 Kroužek                                                2 Speciální 
příslušenství 

21 Otočný pracovní stůl  1 Speciální 
příslušenství 
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RADIÁLNÍ VRTAČKA  

 
 
 
 

Model: RD 2000 Vario 
 
 
 
 

Protokol o kontrole 
 
 
 
 
 

Max. průměr vrtání:   70 mm 
                                
 

Sériové číslo:  ......................... 
 
 

Potvrzujeme, že stroj byl podroben kontrole a všechny jeho položky 
jsou v souladu s normou Q/320684FNC03-2009. 

Dodávka je povolena. 
 
 

Ředitel společnosti:    ........................................... 
Datum:      ........................................... 
Ředitel oddělení kontroly kvality: ........................................... 
Datum:      ........................................... 
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Č. kontrola Schématický nákres Přesnost: 
Povolená 
odchylka (mm) 

Přesnost
: 
Výsledek 
kontroly 

                                                           Předběžné nastavení 

G0 Vyrovnání 
základny 
stolu 

 

0,10/1000  

                                                              Geometrická přesnost 

 
 
 
G1 

 
 
Rovina 
povrchu 
pracovního 
stolu 

 

0,10 mm na 
každých 
měřených 1000 
mm délky 
(přímo i 
úhlopříčně), na 
kterémkoli místě 

 

 
 
 
G2 

 
 
Rovnoběžnost 
pohybu vrtací 
hlavy 
s povrchem 
stolu 

 

 
0,30 mm na 
každých 
měřených 1000 
mm délky, na 
kterémkoli místě 
 

 

 
 
G3 

Rovnoběžnost 

vřeteníku 
s povrchem 
stolu při 
pohybu ramene 
ve třech 
vzdálenostech 

 

 
 
0,05 mm na 
každých 
měřených 300 
mm délky 
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G4 

 
Házení osy 
vrtání vřetene  
a) U 
koncového 
povrchu 
vřetene 
b)Ve 
vzdálenosti L 
od koncového 
povrchu 
vřetene 

                 

 
 
L=300 
a) 0,025 
b) 0,05 

 

 
 
 
 
G5 
 

 
 
Kolmost 
osy vřetene 
k povrchu 
pracovního 
stolu 

 

 
 
0,20/1000 * 
 
*...Vzdálenost 
mezi dvěma 
dotykovými 
body sondy 

 

 
 
 
 
 
G6 

 
 
Kolmost osy 
vřetene 
k povrchu 
podkladové 
desky 
pracovního 
stolu 
a) v 
horizontální 
rovině 
b) ve 
vertikální 
rovině 

 

 
 
a) 0,10/300 
 
 
b) 0,05/300 

 

                                                            Pracovní přesnost 

 
 
P1 

 
 
Změna 
pravoúhlosti 
osy 
vřeteníku 

     
 
F=16000 N 
3/1000 
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k povrchu 
stolu při 
působení 
axiální síly 
a) v 
horizontální 
rovině 
b) ve 
vertikální 
rovině 

 
A. Speciální čidlo namontované na koncovém 
povrchu vřetene 
B. Deska použitá pro měření (dostatečně tuhá, 
aby se nedeformovala) 
C. Měřidlo 
D. Axiální zatížení přímo na koncový povrch 
vřetene. F=16000 N 
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RADIÁLNÍ VRTAČKA  

 
 
 
 
 
 

Model: RD 2000 Vario 
 
 
 
 
 
 

Obsah balení 
 
 
 
 
 
 

Max. průměr vrtání:   70 mm 
 

Sériové číslo:             ......................... 
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č. Popis Specifikace Ks Poznámka 

1 Stroj, radiální vrtačka ZB 3070 x 20 1  

2 Pracovní stůl, kostka 850×580×500 1  

3 Šrouby do T-drážky GB37; M24×120 6 Včetně 4 ks 
kroužků 

4 Šestihranné šrouby GB6170; M24 6 Včetně 4 ks 
kroužků 

5 Kroužek GB97.1;24 6 Včetně 4 ks 
kroužků 

6 Pouzdro kužele JB3411.67; MT4 / MT2 1  

7 Pouzdro kužele JB3411.67; MT4 / MT3 1  

8 Pouzdro kužele JB3411.67; MT5 / MT4 1  

9 Klínek kužele JB3411.67; MT5 / MT4 1  

10 Klínek kužele JB3411.72; 5 1  

11 Základový šroub GB799; M30×600 6  

12 Šestihranná matice GB6170；M30 6  

13 Podložka GB97.2；30 6  

14 Klíč 52003/ZB3080 1  

15 Bota  8 Speciální 
příslušenství 

16 Sklíčidlo 3-16, B16 1  

17 Spojka sklíčidla MT4 / B16 1  

18 Upínací pouzdro 6,8,10,12,15,16 1sada Speciální 
příslušenství 

19 Spojka upínacího pouzdra                                                1 Speciální 
příslušenství 

20 Kroužek                                                2  

21 Rychloupínací sklíčidlo MT4 1sada Speciální 
příslušenství 

22 Otočný pracovní stůl  1 Speciální 
příslušenství 

23 Návod k použití  1  

24 Protokol o kontrole kvality  1  

25 Obsah balení  1  

 
Kontrolor:  ................. .............................................   Rok: .........................  Měsíc: ..............................  
 


