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Úvod 

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

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



Všeobecný bezpečnostní pokyny  

 

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

ekologickým způsobem. Odevzdejte jej na příslušné sběrné místo. 

 
 

Bezpečná pracovní oblast stroje  

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

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

Sicheres Arbeiten / Restrisiko / Personliche Schutzausrustung 

A Stroj používejte vždy pouze v souladu a ve smyslu s jeho určením a v rozmezí jeho technických možností 

(viz technická data). 

 

Používejte vhodné ochranné brýle. Chraňte svoje oči, aby je úlomky a odletující třísky nemohly poškodit. 

Jestliže brýle nepoužijete, může to mít za následek závažné poranění Vašich očí! 

 

Vždy používejte masku chránící proti prachu tehdy, jestliže se při práci na stroji tvoří prach a na 

pracovišti není odsávání. Většina druhů působícího prachu (dřevo, kov) může vyvolávat dýchací 

onemocnění. Informujte se proto také, o jaký druh prachu se při Vaší práci jedná, a používejte vždy 

příslušnou ochrannou masku, která tento prach odfiltruje 

Při práci na stroji používejte také vždy přiměřenou ochranu sluchu. Hluk vycházející ze stroje 

může způsobit dlouhodobé poškození sluchu nebo i jeho ztrátu. Údaje, týkající se Vašeho stroje, 

naleznete v technických datech stroje 

- 2  - 



 

Při práci noste vždy vhodný oděv. Nepoužívejte oděv volný, nepoužívejte rukavice, kravatu, šálu, 

nemějte rozpuštěné vlasy a nenoste bižuterii. To vše může být zachyceno pohyblivými částmi stroje. 

Jestliže máte dlouhé vlasy, noste pokrývku hlavy nebo síťku na vlasy. 

 

 Jestliže manipulujete s těžkými obrobky, noste neklouzavou obuv nebo bezpečnostní boty. 

 

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

A Buďte pozorní! Věnujte pozornost tomu, co děláte a do práce se pouštějte s rozumem. Je přísně 

zakázáno spouštět stroj pod vlivem alkoholu, drog nebo léků! Stroj rovněž nepoužívejte, jestliže se cítíte 

unaveni nebo nesoustředěni. 

 

Na stroji nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve kterém se nachází plyny, prach nebo 

hořlavé kapaliny. Jiskry vznikající ve stroji mohou prach, hořlavé kapaliny nebo výpary zapálit. 

 

Jestliže provádíte na stroji údržbářské, přípravné nebo čistící práce vytáhněte síťovou zástrčku. 

Přesvědčte se, že se spínač nachází v poloze „OFF“ ještě předtím, nežli stroj opětovně připojíte na 

proudový obvod. Jestliže stroj již nebude používán, vytáhněte síťovou zástrčku. 

Neprovádějte čištění stroje tlakovým vzduchem. 

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

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

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

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

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

Nástroj i obrobek zajistěte! Obrobek musí být při práci vždy pevně upnut a rovněž tak nástroj pevně upevněn . 
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Dbejte na správné držení Vašeho těla. Stroj byl navržen a postaven na základě ergonomických principů, přesto 
může při přípravě stroje a jeho čištění docházet ke značnému tělesnému namáhání. Pamatujte proto při práci s těžkými 
břemeny (nástroje/obrobky) na možnosti Vaší výkonnosti a v případě potřeby používejte technické pomocné 
prostředky. 

Správné smontování stroje. Všechny díly musí být správně smontovány a musí být splněny všechny požadované podmínky, 

aby tak byl zajištěn bezvadný chod stroje (viz Montážní návod) 

A 
A 

! Výstraha! Rotující díly. Dbejte na to, abyste za žádných okolností nesahali na rotující obrobky 

nebo rotující části stroje a dávejte pozor, aby rotujícími díly nemohly být zachyceny případné šperky 

nebo části oděvu. Myslete na vážné nebezpečí úrazu. 

! Výstraha! Ostré třísky! Třísky nikdy neodstraňujte nechráněnou rukou. Hrozí nebezpečí úrazu.  Pro 

odstranění třísek používejte k tomu určený vhodný „háček“. Jestliže je stroj vypnut, je možno třísky odstraňovat 

pinzetou nebo smetáčkem. K čištění nepoužívejte nikdy tlakový vzduch 

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

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

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

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

Pokud by k problémům na stroji došlo při práci, je třeba stroj okamžitě vypnout (odstranění závad viz „Odstranění 

problémů“ nebo kontaktujte Vašeho prodejce) 

A Elektrická bezpečnost 

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

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

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

Prodlužovací kabel / kabelový naviják. Odvíjejte kabelový buben před použitím kabelu úplně a zkontrolujme přitom, zda 

zde nejsou případná poškození kabelu. Prodlužovací kabel a zástrčky musí být vždy opatřeny fungujícím ochranným vodičem. 

Při připojování stroje pamatujte vždy na zkontrolování správného směru otáček motoru – Viz šipka (u 

provedení 400 V) 

 

Skladování a údržba 

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

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

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

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

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

pověřte odbornou dílnu. 

A 
POZOR!!! 

I při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů zůstávají určitá „zbytková“ rizika: Např. možnost 

poranění při kontaktu s nástrojem, zpětný odraz nebo náraz obrobku, vymršťované kovové třísky. 

Obsluhu stroje provádějte vždy s rozmyslem a s opatrností, abyste se tak vyhnuli úrazům a také poškození 

stroje 
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Zvláštní bezpečnostní pokyny pro vrtací stroje 

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

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

 Vrták musí být ve sklíčidle dobře upnut 

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

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

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

 Změna směru otáček vřetene – během vrtání směr otáček nikdy neměňte, toto provádějte pouze v klidu. Přímá 
(okamžitá) změna směru je možná pouze při řezání závitů, a to při nízkých otáčkách. 

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

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

 Rychlosti řadit je v klidovém stavu 

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

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

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

A ACHTUNG !!! 

Úrazy často vznikají z nedbalosti nebo v důsledku nedostatečné znalosti stroje. Pracujte proto se strojem pozorně, 
abyste rizika minimalizovali. Jestliže nebudete dbát bezpečnostních předpisů, rizika se zmnohonásobí.  

Specifikace pokynů pro práci se strojem nemůže být úplná, protože každé pracovní prostředí je jiné. 
Bezpečnost provozovatele musí být vždy na prvním místě. Nedbalé zacházení může mít za následek 
zranění, poškození příslušenství nebo samotného stroje nebo také špatné výsledky prováděné práce.  

- 6  - 



Zbytková rizika u vrtacích strojů 
 
I přes dodržení veškerých bezpečnostních pokynů uvedených výše a podmínek předepsaných pro daný stroj jsou 

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

 

Prostředky osobní ochrany při práci na stroji: 

 

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

 Pracovat bez ochrany sluchu může sluchové orgány nepříznivě ovlivnit 

 

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

 

Odletující obrobky, nebo jejich části, mohou způsobit zranění 

 

Nedostatečným odvětráváním motoru může dojít ke vzniku požáru 

 

Stroj nechte uvést do provozu pouze odborným personálem 

 

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

 

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

 

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

 

Při ruční výměně nástroje může dojít k řezným a bodným poraněním 

 

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

 

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

 

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

úrazům 

 

 

 

Pokyny: 
Pamatujta na to, že při obsluze každého stroje existují určitá zbytková rizika. Proto je třeba při každé 
práci, i při těch nejjednodušších úkonech, postupovat velmi opatrně. Vy sami jste odpovědni za svoji 
bezpečnost! Pokyny: 
Pamatujte na to, že při obsluze každého stroje existují určitá zbytková rizika. Proto je třeba při každé práci, i při těch 

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

Výkon vrtání max. 40 mm 

Sklíčidlo pro vrták 1 - 16 mm / B 18 

Morse-kužel MK 4 

Počet otáček vřetene, plynulý 90 - 1455 ot./min 

Dosah 320 mm 

Vrtací stůl úhlově sklonitelný -50° až +50° 

Vzdálenost vřeteno/stůl max. 590 mm 

Vzdálenost vřeteno/podlahová deska 1155 mm 

Zdvih pinoly 160 mm 

Posuv pinoly 0,10 / 0,20 / 0,30 mm/U 

Průměr stojanu 120 mm 

Velikost stolu / velikost T-drážek 500 x 420 mm / 14 mm 

Podlahová deska 370 x 370 mm 

Výkon motoru 1,0 / 1,5 kW 

Celková výška 1870 mm 

Hmotnost ca. 450 kg 

Hlučnost méně než 80 dB(A) 

Rozsah dodávky 

■ Rychloupínací sklíčidlo pro vrták 1-16 mm / B18 

■ Čep sklíčidla MK 4 / B 18 

■ Redukční objímka MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1 

■ Zařízení chladícího  

■ Digitální indikace otáček 

■ Halogenové svítidlo 

■ Automatický „vyhazovač“ nástroje 

■ Ochranný kryt 

■ Obslužný návod 

Zvláštní příslušenství  

Svěrák vrtačky BMH 125 Industrie- svěrák vrtačky BMS 140 

Zařízení pro řezání závitů MK 4, M12 - M24  

Sortiment upínacích nástrojů 52-tlg., 14 mm, M12  

Sada kónusových vrtacích pouzder C, MK 2/3, 14,5 - 30 mm, 

17- Pata stroje MS 80 Vrtací emulze DRILL, ředitelná 1:20, 5 

Liter 
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Použití v souladu s určením 

Tento stroj je určen k použití pouze v uzavřených prostorách, kde se teploty pohybují mezi 0°C až +25°C.  
 
Tento stroj slouží pro vrtání kovů, umělých hmot, dřeva a podobných materiálů. Materiály jako elastická pryž (guma), snadno 
hořlavé materiály (hořčík) nebo jim podobné materiály nejsou pro obrábění na tomto stroji vhodné. 

  
 
Příklad využití: 

Profesionální oblast: Stroj je dimenzován pro průměrné denní používání 3 hod. / den 
nebo také 90 % doby zapnutí. Toto odpovídá max. 600 hod. /rok. 

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

Příklad využití: 

Profesionální oblast: Stroj je dimenzován pro průměrné denní používání 3 hod. / den 
nebo také 90 % doby zapnutí. Toto odpovídá max. 600 hod. /rok. 

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

Kvalifikace obsluhy 

Transport: Přepravu stroje mohou provádět jen ty osoby, které mají kvalifikaci v oblasti manipulace se 
zdvihacími prostředky a mohou provádět potřebné zajištění nákladu na přepravních vozidlech. 

 
Obsluha: Stroj může být obsluhován buď odbornými pracovníky, nebo také pomocným personálem, 

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

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

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

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

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

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

 
Demontáž: Tato musí být prováděna zámečníkem. 
 
Likvidace: Likvidace zařízení musí být prováděna pověřencem pro odpady 

 Při likvidaci musí být vypuštěn olej 

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

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

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

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

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

2. Odstraňte použitý obalový materiál. 

3. Povolte upevňovací šrouby, pokud bylo na stroji umístěno zajištění pro přepravu. 

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

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

6. Všechny nechráněné části, nakonzervované pro účely přepravy, očistěte petrolejem nebo 
v obchodech běžně dostupným odmašťovadlem. Nepoužívejte ředidla nebo benzin. Poškodilo by 
to lakovaný povrch. Očištěné povrchové plochy napusťte 20W motorovým olejem. 

7. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s národními předpisy 
 

Obalový materiál zlikvidujte v souladu s národními předpisy 

Instalace stroje 

 Instalace 

 

Stroj musí být umístěn na pevném a rovném podkladě a musí být pevně přišroubován (neplatí pro stolové 
vrtačky a frézky, tyto není třeba přišroubovat). V souladu s kvalitou podlahy je třeba zvolit příslušné podlahové 
ukotvení. U stolových vrtaček pamatujte na dostatečnou pevnost stolu.  
 
Jestliže je stroj dodán s podstavcem, pak je třeba s podlahou nejprve sešroubovat tento podstavec a teprve poté 
sešroubovat stroj s podstavcem (stabilita). 
 
Pamatujte vždy na dostatečné osvětlení pracoviště, a to v souladu s národními předpisy (na daném 
pracovišti). V bezprostřední blízkosti stroje musí být k dispozici zásuvka nebo musí být autorizovaným 
elektrikářem položeno kabelové vedení. 
 
Pamatujte na to, že vzdálenost ode zdi musí být nejméně 0,5 m, přičemž před strojem musí tato vzdálenost 
činit 1 m, případně se řiďte podle největšího, k obrábění určeného, obrobku. Ve vzdálenosti menší než 1,5 
m se nesmí nacházet žádné jiné pracoviště nebo dopravní cesta. 

Dbejte na to, aby se při spuštění stroje 
nacházel obrobek, skříňka s nástroji, oblast 
pro příslušenství a údržbu a rovněž tak 
pracovní oblast nacházely na svém místě. 
Stroj nestavte příliš blízko ke zdi, nebo 
blízko k jinému stroji nebo předmětu. Vždy 
dbejte na to, abyste na práci měli dostatek 
místa a nebyli omezováni nebo ohrožováni 
blízkostí jiných strojů (např. odletujícími 
třískami) 

.-ir 
-ťr 

 

u ,  - - - - - - - -   .-Í-S ___   __ .... ____ //f.... 
ĚM __   _    __  
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Stavební prvky stroje 

 

 1 

   __ ■ ■ 

1. Upínací páka: slouží pro uvolnění a zablokování pracovního stolu. 

2. Páka: slouží pro zvedání a spouštění pracovního stolu. 

3. Upínací páka: k uvolnění a zablokování držáku stolu 

4. Páka pro nastavení a zablokování vřetene 

5. Páka k nastavení vřetene 

6. Spínač pro ovládání čerpadla chladícího prostředku 

7. Páka pro uzavření hadice chlazení 

8. Kuličkový ventil: slouží pro nastavení kapaliny chladícího prostředku 

9. Páka pro pohyby vřetene nahoru a dolů 

10. Zapínač a vypínač: slouží pro zapnutí a vypnutí stroje 

11. Páka pro změnu posuvného pohybu 

12. Páka pro změnu rychlosti posuvu 

13. Páka pro nastavení vřetene, jakož i pohonu 

14. Spínač pro nastavení vysoké nebo nízké rychlosti 

15. Páka pro montáž a demontáž nástroje  

16. Spínač pro otáčení vřetene ve směru hodinových ručiček  

17. Páka pro seřízení řemene 

18. Spínač pro vypnutí vřetene 

19. Spínač pro změnu směru otáček vřetene 

20. Páka pro mechanický posuv 

21. Not-Aus-Spínač, který okamžitě zastaví vřeteno 
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Popis stroje 

Vrtačka SB 40 Profi je vybavena plynulou regulací otáček a mechanickým posuvem. Vyznačuje se tím, že je snadno 

obsluhovatelná, má malou hmotnost, přičemž je bezpečná a spolehlivá. Je vhodná zejména pro obrábění malých a 

středně velkých obrobků jako je vrtání, ploché zahlubování, protahování a řezání závitů. 

 

Stroj se skládá z vřeteníku, sloupu stroje, tělesa stroje, pracovního stolu a převodovky. Otáčky vřetene odpovídají 

hlavnímu pohybu stroje. Pohyb vřetene podél osy odpovídá posuvnému pohybu. Pohyby pracovního stolu a veškerá 

vyklonění a pohyby podél stojanu stroje odpovídají pomocnému pohybu 

 

 

 

  

  

 

 

 

FJJt* 

I —í ií— 

 ------------------------------- v 

Worktable B[i?e 

Dra^g 2: Dimension of Tvorkťible and T-Slot of base 
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Uvedení do provozu 

Montáž upínacího sklíčidla pro vrták 

Stroj je vybaven zařízení pro automatické „vyhazování“ nástroje. Jestliže chcete zamontovat nástroj, stiskněte knoflík 15 
dopředu, směrem ke vřeteníku. Ten stejný knoflík vytáhněte, abyste nástroj vyjmuli. Nástroj přitom rukou pevně 
přidržujte, zatímco druhou rukou ovládáte páku č. 9. Vřeteno nyní vyjede nahoru a nástroj „vyhodí“.  
Jestliže sklíčidlo/=hlavičku vrtáku nelze ani po několika pokusech vyjmout, použijte vyrážecí klín. 

POZOR: 
Knoflík č. 15 nesmí být v žádném případě během chodu stroje inicializován. 

Rychlost vřetene a rychlost posuvu 

Pro nastavení rychlosti vřetene použijte páčku 13 na pravé straně vřeteníku. Vztah mezi otáčkami vřetene a polohou 

zmíněné páčky je znázorněn v tabulce na vřeteníku stroje. 

Skutečnou rychlost vřetene je možno odečíst z digitální indikace.  

Pro nastavení rychlosti posuvu použijte páku č. 12, dole na pravé straně vřeteníku. 

 
Posuv vřetene 

V souladu s požadavky na prováděné obrábění je možno navolit dva různé způsoby posuvné rychlosti: 

a) Posuv prováděný ručně 
Na pravé straně vřeteníku se nachází tři páky pro posuv (č. 9) vždy se dvěma různými polohami. Zatáhněte některou ze 
tří vlevo. Vřeteno se bude pohybovat směrem dolů, jestliže páčkou táhnete proti směru hodinových ručiček. Jestliže na 
páčku působíte ve směru hodinových ručiček, pohybuje se vřeteno směrem nahoru. 

b) Automatický posuv 

Zatlačte páčku č. 9 do pravé polohy, takže páčka č. 11 automaticky vyjede nahoru. Jestliže chcete posuv vyřadit, postačí, 

jestliže páčku č. 11 zatáhnete dolů do té míry, že uslyšíte „cvaknutí“. Páčka č. 9 bude tím automaticky přitisknuta 

doleva. Posuv vřetene se zastaví. 

Zarážka vrtací hloubky 

Jestliže chcete najednou, při stejném vrtacím procesu, obrábět více obrobků, potřebuje k tomu zarážku pro vrtací 

hloubku. Pomůže Vám v tom znázornění na přední straně vřeteníku. Uvolněte šroub s rýhovanou hlavou č. 4 tím, že 

stisknete knoflík č. 5. Nastavte stupnici na požadovanou hloubku. Poté šroub č. 4 opět přitáhněte.  

Řezání závitů 

Použijte páčku pro posuv (č. 9) a přiložte závitník k obrobku. Páčka by se měla nacházet v levé poloze. 
Pohybujte šroubem s rýhovanou hlavou (č. 20) do zajištěné polohy, abyste zabránili nechtěnému propojení s automatickým 

posuvem. Vřeteno se začne otáčet v opačném směru, jakmile bude dosaženo přednastavené vrtací hloubky. Působte na páčku 

(č. 19) v opačném směru, což bude mít za následek vyjetí závitníku z obrobku.. 
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Udržovací práce 

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

 
Ochrana životního prostředí 

 

Dbejte na to, aby „záchytná vanička“ při práci na vrtací hlavě byla dostatečně velká pro zachycení unikajících kapalin.  

Jestliže přesto kapaliny nebo oleje uniknou, pak je neprodleně odstraňte s použitím vhodného prostředku absorbujícího oleje 

a dbejte na to, aby pak takto použitý absorpční prostředek byl zlikvidován v souladu s národními předpisy o životním 

prostředí. 

  
Mazání 

Všechna kuličková ložiska jsou již od výrobce mazivem opatřena a nevyžadují proto žádné další mazání. 
Pravidelně však promazávejte výškové přestavení stolu, drážky vřetene a zubovou tyč. 

Nachfullen von Ol 

Součásti vřeteníku je olejové čerpadlo pro mazání pohonu. 

POZOR: 

Z důvodů bezpečnosti při transportu není stroj vybaven olejovou náplní. 

Abyste provedli naplnění stroje olejem, postupujte následovně: 

Otevřete krytku oleje a pro naplnění olejem použijte trychtýř. Naplnění olejem bude dostatečné tehdy, jakmile bude dosaženo 

červeného označení na olejoznaku. Toto označení se nesmí překročit, protože jinak bude olej ze stroje unikat.  

 

1. Výměna oleje: 
Po asi 120 provozních hodinách a poté každoročně 

2. Kvalita oleje: 
Posuv v oleji  - převodový olej č.. 68 

3. Likvidace: 
Nikdy neodstraňujte oleje nebo jiné ekologicky nebezpečné látky do kanálů, řek a vodních toků 
 

Údržba 
 
Čas od času odstraňte prach, který se může usazovat v motoru. 
 
Nanesení vhodného vosku na stůl a stojan zabraňuje rezivění těchto dílů a pomáhá tyto udržovat v čistotě. 

 
Jestliže se piktogramy na stroji stanou nečitelnými, je třeba tyto nahradit novými 
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Chladicí kapalina 
Dbejte na to, aby chladicí kapalina byla pravidelně měněna (vždy po 2 měsících, protože jinak dochází k jejímu znečištění a 

mohou se v ní tvořit plísně a bakterie 

Likvidace 
 

 Při likvidaci musí být vypuštěn olej 

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

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

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

 

Čištění 

 
Čištění:  Při čištění používejte vhodný háček na třísky. Stroj nikdy nečistěte tlakovým vzduchem – mohlo by dojít ke zranění 
způsobenému odlétajícími třískami. Všechny části pečlivě očistěte suchým hadrem. 

 
Čisticí prostředky: Všechny nakonzervované povrchy očistěte mírně působícím rozpouštědlem, petrolejem nebo naftou. 
Nepoužívejte ředidla na barvy ani benzin. To by mělo za následek poškození lakem opatřených povrchů. Očištěné povrchy 
napusťte 20W motorovým olejem. Běžným odmašťovacím prostředkem (např. čističem za studena) odmastěte stůl a 
stojany, v žádném případě nepoužívejte nitro-ředidla nebo vodu. 
 
Odstraňte víko hnacího ústrojí. Všechny díly vyčistěte a poté je namažte vhodným mazacím tukem (viz. Udržovací práce).  
 
Naneste tenkou vrstvu vosku na stůl a stojan, abyste zabránili rezivění. 
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Intervaly údržby 

Týdně 

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

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

Měsíčně 

 Vrtací sloupec a zubová tyč – naolejovat 
- Vrtací sloupec je třeba pravidelně naolejovat běžným olejem 

- Zubovou tyč je třeba pravidelně opatřit běžným mazacím tukem (např. tukem na kluzná ložiska)  

Vždy po půlroce 

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

 

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

 
V případě potřeby  
 

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

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

 
POZOR: Jestliže budete napnutí zvyšovat, pak je třeba tělesem otáčet ve směru hod. ručiček. Při snižování napnutí se otáčí 

proti směru hod. ručiček. Zaskočení do zářezu musí být zřetelné, teprve pak můžete matici přitáhnout. Druhou maticí 

provedete zajištění/=zakontrování matice první. Tělesa vratné pružiny se při přitahování matic nesmíte v žádném případě 

dotýkat. 

- 17  - 



Odstranění závad 

Závada Možná příčina Odstranění  

Hlučnost při práci 1) Nesprávně napnuté řemeny 

2) Suché vřeteno 

3) Uvolněné pohonné ústrojí vřetene 

4) Uvolněný pohon motoru 

1) Napnutí nastavit 

2) Vřeteno namazat 

3) Zkontrolujte dotažení přídržné matice na 

pohonu, v případě potřeby ji dotáhněte 

4) Přitáhněte nastavovací šrouby na pohonu 

Vrtací nástroj se příliš zahřívá 1) Nesprávné otáčky 

2) Z vrtacího otvoru nevychází ven třísky 

3) Tupý nástroj 

4) Je pomalý posuv 

5) Žádné mazání 

1) Otáčky změňte 

2) Vrtací nástroj pravidelně z vrtacího otvoru 

vytahujte a třísky odstraňte 

3) Vrtací nástroj nabruste/naostřete 

4) Zrychlete posuv 

5) Vrtací nástroj namažte 

Vrtací nástroj uhýbá, otvor není 

kulatý 

1) Na obrobku se nachází tvrdá místa, 

nebo není v pořádku ostří či úhel 

2) Vrtací nástroj je prohnutý 

1) Vrtací nástroj správným způsobem 
přebruste 
 
2) Vrtací nástroj vyměňte 

Na spodní straně se obrobek třepí 1)Chybí správná podložka na spodní straně 

obrobku 

1) Použijte podložku 

Obrobek je unášen (protáčí se) 1) Obrobek není podepřen nebo upnut Obrobek podepřete nebo upevněte 

Dochází k „blokování“ vrtacího 

nástroje v obrobku 

1) Obrobek vrtací nástroj svírá nebo je 

příliš velký posuv 

2) Nevhodné vypnutí klínového řemene 

1) Obrobek podepřít nebo přitáhnout 

2) Napnutí řemene upravit 

Vrtací nástroj „hází“ 1) Vrtací nástroj je prohnutý 

2) Uložení vřetene je „vychozené“ 

3) Vrtací nástroj je ve sklíčidle špatně 

umístěn 

4) Sklíčidlo je špatně namontováno 

1) Použijte rovný vrtací nástroj  

2) Vyměňte ložiska 

3) Vrtací nástroj nasaďte správně 

4) Namontujte řádně sklíčidlo nástroje  

Návrat vřetene je rychlý nebo 

příliš pomalý 

Nesprávné napnutí „vracecí“ pružiny Nastavit napnutí pružiny 

Vrtací sklíčidlo není možné na 

vřeteno upevnit 

Závity vrtacího sklíčidla nebo vřetene jsou 

zaneseny nečistotami, tukem nebo olejem 

Vyčistěte závity s použitím běžného čističe 

pro domácnosti 
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Plán průběhu proudu 

Rozvaděč se nachází na pravé zadní straně vřeteníku. Nachází se v něm všechny nejdůležitější elektrické prvky (např. spínač 

motoru). 

Pamatujte na to, aby napětí motoru odpovídalo místním hodnotám. Kromě toho se postarejte o správné uzemnění stroje . 

Pro jakékoliv práce na elektrice byste měli přizvat kvalifikovaného elektrikáře. 

Před prvním uvedením do chodu zkontrolujte vřeteno, abyste se ujistili, že směr otáčení je v pořádku. 

Červený knoflík na přední straně vřeteníku je Not-Aus tlačítko, které stroj při stisknutí okamžitě vypne. 

 

w 
■e- 

C G E 
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Seznam náhradních dílů 

Drill head / Drive 
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Pohon vrtací hlavy 

No. 

1 

Name of the parts 

Knurled knob 

No. 

53 

Name of the parts 

Cincture 

2 Scale screw 54 Wheel(2) 

O 
3 

Knurled bolt 55 Transmission belt 

4 Scaled clamper 56 Wheel (1) 

5 Scaled indicator sheet 57 Shaft 

6 Support for the indicator 58 Rind 

7 Scaled nut 59 Logo 

8 Limit 60 Installation shaft 

9 Spindle 61 Installation board 

10 Spline sleeve 62 Hexangular bolt 

11 Bearing cover 63 Motor 

12 Bearing 64 Shaft 

13 Washer 65 Round nut 

14 Bearing 66 Spring seat 

15 Spindle sleeve 67 Spring 

16 Bearing 68 Bearing 

17 Washer 69 Wheel (4) 

18 Washer 70 Wheel (3) 

19 Round nut 71 Installation shaft 

20 Transmission spindle 72 Bolt 

21 Sleeve 73 Bearing 

22 Bearing 74 Feed gear 

23 Feed gear 75 Bearing 

24 Sleeve 76 Shaft 

25 Bearing 77 Feed gear 

26 Press cover 78 Feed gear 

27 Wheel 79 Feed gear 

28 Washer 80 Spline shaft(III) 

29 Washer 81 Bearing 

30 Round nut 82 Bearing cover 

31 Handle 83 Feed gear 

32 Spline sleeve 84 Cover 

o o 
33 

Positioning shaft 85 Round nut 

34 Spring 86 Washer 

35 Spindle box 87 Washer 

36 Brand 88 Bearing 

37 Cover 89 Washer 

38 Knob 90 Bearing 

39 Handle lever 91 Bearing seat 

40 Hexangular nut 92 Bearing 

41 Washer 93 Worm shaft 

42 Handle seat 94 Bearing 

43 Cover 95 Clutch seat 

44 Adjusting supporting board 96 Bearing 

45 Shaft sleeve 97 Overload protection seat 

46 Bearing 98 Round nut 

47 Gear shaft 99 Round nut 

48 Supporting seat   

49 Bearing   

50 Round rack   

51 Bearing   

52 Wheel   
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Drill head / Drive 

No. 

100 

Name of the parts 

Adjusting washer 

101 Spline shaft(V) 

102 Feed gear 

103 Feed gear 

104 Feed gear 

105 Sleeve 

106 Bearing 

107 Bearing cover 

108 Sheet iron cover 

109 Folk 

110 Connection block 

111 Small shaft 

112 Side cover 

113 Position board 

114 Handle seat 

115 Handle lever 

116 Knob 

117 Spring box cover 

118 Bearing cover 

119 Round nut 

120 Washer 

121 Bearing 

122 Bearing 

123 Washer 

124 Shaft 

125 Bearing 

126 Worm wheel 

127 Connection 

128 Rack sleeve 

129 Protruding block 

130 Lever 

131 Long lever sleeve 

132 Operation lever 

133 Protruding end 

134 Supporting for horizontal shaft 

135 Bearing 

136 Side cover 

137 Handle seat 

138 Slide sleeve 

139 Handle seat cover 

140 End cover 

141 Handle 

142 Nip 

143 Insurance pin 

144 Panel brand 
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Stůl / stojan 

 

i' 
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Stůl / stojan 

No. Name of the parts 
1 Base 

2 Cover board 

3 Cover board 

4 Column 

5 Cover 

6 Rack 

7 Below stop ring seat 

8 Below stop ring 

9 Up and down device 

10 Above connection seat 

11 Positioning shaft 

12 Nut for T Slot 

13 Bracket seat 

14 Rind 

15 Worktable 

16 Long handle seat 

17 Handle lever 

18 Handle seat 

19 Double bolt 

20 Thin nut 

21 Cover type nut 

22 Washer 

23 Gear 

24 Sleeve 

25 Incline gear 

26 Shaft 

27 Worm lever 

28 Bearing 

29 Side cover 

30 Flange tray 

31 Handle 

32 Turning handle 

33 Cover type nut 

34 Thin nut 

35 Double end bolt 

36 Washer 

37 Main nut 

38 Connecting board 

39 Long handle lever 

40 Long handle sleeve 

41 Nut 
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Záruční podmínky 

1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání stroje. 
 
2. Tato záruka zahrnuje odstranění všech nedostatků, které nepříznivě ovlivňují správnou funkci stroje. 

 
3. V případě nároků vyplývajících ze záruky se prosím obracejte s podrobným písemným popisem nedostatků 

na svého prodejce. 
 

4. Záruka zaniká, jestliže zakoupený produkt byl upravován či změněn třetí stranou nebo na něm byly 
zamontovány díly cizího původu a škoda vzniklá na zakoupeném produktu je v příčinné souvislosti s těmito 
změnami. Záruka zaniká rovněž v případě nedodržení předpisů a pokynů dodavatelského závodu týkajících 
se zacházení a údržby zakoupeného produktu. Vyloučeny ze záruky jsou rovněž taková poškození, která je 
možno přičíst neodbornému nebo nedbalému zacházení s produktem. 

 
 

Po uplynutí záruční doby mohou být opravárenské práce prováděny odbornými firmami, náklady pak 
v takovém případě nese zákazník 

Patisky, reprodukce úplné nebo i jen částečné z tohoto obslužného návodu jsou dovoleny pouze 
s písemným svolením firmy PWA GmbH. 
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Toto CE-prohlášení o shodě je platné jen pro německy mluvící země 

 



Prohlášení o montáži/instalaci je platné jen pro země, kde se nemluví německy  
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