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1. Obecně  
1.1 Informace obsažené v tomto manuálu a příručce bezpečnosti  

Uživatelský manuál a příručka bezpečnosti slouží k bezpečnému a řádnému používání 
tohoto výrobku. Protože tvoří součást příslušenství stroje, je nutné uložit ho v blízkosti stroje 
tak, aby byl obsluze kdykoli k dispozici k nahlédnutí.  

Všichni pracovníci obsluhující zařízení jsou povinni si uživatelský manuál a bezpečnostní 
příručku přečíst a ujistit se, že správně chápou jejich obsah, a to ještě před použitím daného 
stroje. Bezpečný provoz stroje lze zajistit pouze, pokud se budou dodržovat všechny 
bezpečnostní instrukce a nařízení uvedená v tomto manuálu a bezpečnostní příručce.  

Při použití stroje je povinné samozřejmě dodržovat i všechna platná místní zákonná nařízení 
pro oblast bezpečnosti.  

 

1.2 Platné dokumenty 

• Uživatelský manuál 

• Bezpečnostní příručka   

 

2. Použití stroje  
Stolní vrtačka GB 30 TV je vhodná na vrtání kovových, dřevěných i plastových materiálů a 
dá se rovněž použít pro řezání závitů.  

Nepoužívejte stroj u následujícího materiálu:  

• Elastické plasty (např. guma) 

• Hořlavé materiály (např. hořčík)  

Způsob použití: profesionální  

Strojní vrtačka GB 30 TV s auto-posuvem je navržena pro průměrné používání cca 8 hodin 
denně / 90% pracovní doby, což odpovídá objemu přibližně 1 500 hodin za rok.  

Součástí provozu stroje je přesné dodržování instrukcí uvedených v tomto manuálu a 
bezpečnostní příručce. 

Jakýkoli jiný způsob použití tohoto zařízení bude považován za nesprávný.  

 

2.1  Okolní podmínky  

Okolní podmínky a prostředí, ve kterém se stroj používá, určují a ovlivňují bezpečnost 
provozu a životnost stroje i ostatních komponentů a zařízení.  

Ideální podmínky a prostředí k provozu stroje:  

• Okolní prostředí:  bez vibrací, náhlých úderů nebo otřesů  

• Teplota:    + 5°C, maximálně 35°C 

• Okolní vlhkost:  30% - 70% relativní vlhkost (nekondenzující)  
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3. Technické údaje  
3.1  Parametry – specifikace  

Průměr vrtáku (maximální)  32 mm 
Řezání závitů  M20 
Sklíčidlo  1 – 13 mm/ B 16 
Kužel vřetene  MK 4 
Strojní posuv  0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ rev 
Otáčky  (12) 125 – 3030 rpm 
Vyložení (vzdálenost vřetene ke stojanu) 260 mm 
Vzdálenost vřetene od základny  700 mm 
Vrtací hloubka  140 mm 
Průměr sloupu  110 mm 
Velikost pracovní základny  340 x 335 mm 
Velikost T-drážky  14 x 14 mm 
Jmenovitý výkon motoru S1 100 % 0,85 / 1,1 kW/ 400 V 
Výkon motoru – cyklická zátěž S6 40 % 1,1 / 1,5 kW/ 400 V 
Rozměry stroje (D x Š x V) 500 x 750 x 1620 mm 
Hmotnost cca 235 kg 
Hladina akustického tlaku (bez zátěže)   82 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (bez zátěže) 95,5 dB(A) 
Číslo stroje  viz sériový štítek  
Rok výroby  viz sériový štítek 
 

3.2  Standardní příslušenství  

Sklíčidlo (zubové) 1 – 13 mm/ B 16 
Kuželový trn sklíčidla MK 3 / B 16 
Redukce vrtání MK 3/2, MK 3/1 
Automatický vyrážeč nástrojů  
Integrované LED pracovní osvětlení  
Výškově stavitelný ochranný kryt  
Chladicí zařízení  
 

3.3  Volitelné příslušenství k vrtačce GB 30 TV (doporučené)  
Podstavec vrtačky 

GB 30 TV   

 
 

č. výrobku: 56-1027 

Závitořezná hlava MK3 
(deluxe) M 3 – M 12 

 
 
 

č. výrobku: 24-1090 

Sada upínek (58 ks), 14 
mm, M 12 

 
 

č. výrobku: 28-1001 

Rychloupínací hlavička  
1 – 16 mm/ B16 

 
č. výrobku: 24-1082 

 
Masivní svěrák na vrtačky 

BMS 140 
 

 
 

č. výrobku: 28-2019 

Universální chladicí 
kapalina RK12 v 5l balení  

 

 
 

č. výrobku: 54-1206 

Sada kuželových vrtáků  
9 ks, MK 2/3, 14,5-30mm 

 

 
č. výrobku: 41-1051 

 
Další sortiment  

 

  
www.bernardo.at 

http://www.bernardo.at/
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4. Přeprava  
Zvedací a přepravní zařízení používané pro přepravu a přemístění stroje (nebo v rámci jeho 
montáže nebo demontáže) jako například vysokozdvižné vozíky, a to uvnitř i mimo prostory 
provozovatele, smí používat pouze zaměstnanci oprávnění a proškolení k používání 
takových přepravních zařízení.      

 

4.1  Symboly a označení na balení  

Na obalu stroje jsou uvedeny následující symboly:  

 

 

Touto stranou nahoru 
Šipky ukazují na horní 
stranu balení zásilky – stroj 
musí být vždy položen tak, 
aby šipky ukazovaly na 
horní stranu, aby nedošlo 
k poškození obsahu       

Křehké 
Symbol označuje, že 
obsah zásilky je křehký a / 
nebo že může obsahovat 
rozbitné komponenty a 
zboží.   
Manipulujte se zásilkou 
opatrně.  
Nepouštějte na zem. 
Chraňte před náhlým 
pádem nebo úderem 

 

Udržujte v suchu  
Chraňte zásilku před 
promočením  

 

Manipulujte se zásilkou 
opatrně.  

Nepouštějte na zem. 

Chraňte před náhlým 
pádem nebo úderem.   

 

Těžiště  
Symbol označuje těžiště 
zásilky – věnujte zvýšenou 
pozornost tomuto symbolu 
při manipulaci, zvedání a 
přepravě balení.  

Symbol není uveden na 
baleních, kde je těžiště 
skutečně veprostřed 
zásilky. V případě 
nejasností kontaktujte 
výrobce.  

 

Zde připevněte  
Připojujte zvedací zařízení 
(řetězy, zvedací lana atd.) 
pouze na místech, 
označených tímto 
symbolem  
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4.2 Poškození během přepravy  
Kontrola po převzetí a dodání  
Zkontrolujte zboží ihned po jeho dodání a převzetí, zda nedošlo k jeho poškození, nebo zda 
nechybí nějaké komponenty a součástky.  

V případě viditelného poškození obalu, nerozbalujte a postupujte následovně:  

1. Odmítněte dodávku a převzetí zboží s tím, že máte ke stavu dodávky výhrady  

2. Proveďte záznam o poškození na dodací listy a dokumentaci přepravní společnosti  

3. Podejte reklamaci – viz příručka, kapitola 12, kde jsou uvedeny reklamační lhůty  

 

Vrácení zboží  

! POZNÁMKA  

 

Poškození zboží při vracení zpět! 
Společnost PWA Ltd. není odpovědná za poškození zboží při přepravě 
zpět odesílateli. Zákazník je sám odpovědný, že bude zboží vráceno 
zpět ve správném obalu, a je rovněž odpovědný za zajištění bezpečné 
přepravy.    

        

4.3 Nesprávná manipulace  

 VAROVÁNÍ 
Poškození zařízení způsobené nesprávnou manipulací! 
Nesprávná manipulace se zařízením během přepravy může způsobit pád stroje nebo 
poškodit balení, v jehož důsledku může dojít k poškození vlastního zařízení a jeho součástí.   

• Vykládejte a manipuluje s dodaným zbožím ve vašich prostorách velmi opatrně. 
Věnujte pozornost všem symbolům uvedeným na balení  

• Ke zvedání stroje používejte pouze zařízení a prostředky k tomu určené  

• Odstraňte balení až těsně před zahájením montáže stroje  

 

4.4 Zvedací zařízení a prostředky  

Používejte pouze vhodná zvedací zařízení a prostředky.  

 

 

 

 

 



8  

 

5. Montáž stroje  
5.1 Nesprávná montáž a uvedení zařízení do provozu  

Nesprávná montáž a uvedení zařízení do provozu může způsobit zranění obsluhujících osob 
nebo poškození samotného stroje.  

• Vymezte si před zahájením montáže dostatečný prostor pro manipulaci  
• Buďte obzvláště opatrní při manipulaci s ostrými předměty  
• Udržujte prostředí kolem sebe uklizené a čisté! Volné předměty a příslušenství 

poskládané na sebe nebo náhodně položené komponenty a součástky mohou 
způsobit zranění  

• Smontujte všechny díly správně podle postupu  
• Zajistěte díly a komponenty proti pádu  
• Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte, že:  

o  celková montáž byla dokončena v souladu s instrukcemi v tomto návodu  
o v blízkosti stroje se nenachází žádné osoby  

 

5.2 Volba místa uložení /umístění stroje  

Při výběru umístění stroje vezměte do úvahy následující faktory:  

• váha stroje  
• statické a dynamické zatížení  
• požadavky na okolní prostor  
• dodávka energie  
• vyrovnaná a silná podlaha  
• okolní prostředí umožňuje účelné využití stroje  

 

 

Okruh pracovního 
prostoru  1,5m 

Nejdelší 
délka 

materiálu  
+ 0,5m  

  

Nejdelší 
délka 

materiálu  
+ 0,5m  

Pracovní prostor 
+ 1,0m 
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5.3 Nákres základové desky  

 VAROVÁNÍ 
Obrázek níže zobrazuje minimální požadované rozměry pro velikost základů stroje.  

Hloubka základů závisí na kvalitě betonové podlahy.    

 
 

5.4 Vybalení stroje  

1. Odstraňte obal a zlikvidujte jej podle zákonných nařízení a ustanovení platných 
v místě provozu.  

2. Zkontrolujte obsah, zda je kompletní a nic nechybí  

 

5.5 Odstranění ochranného nátěru 

Nenatřené části a komponenty stroje jsou opatřeny ochranným povlakem, který je nutné 
odstranit. 
Použijte:  

• Čistý hadřík  
• Čisticí prostředek, studený čisticí/ mycí prostředek atd. (viz návod výrobce)  
• Ochranný oděv (viz bezpečnostní opatření uvedená na čisticích prostředcích)  

Odstranění ochranného povlaku:  
1. Mějte na sobě ochranný oděv  
2. Použijte čisticí prostředky podle doporučení výrobce  
3. Na vyčištěné povrchy použijte kovový kryt nebo motorový olej 20W 
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5.6 Montáž stroje  

1. Vyndejte a odšroubujte stroj z přepravní bedny  

2. Zkontrolujte, zda jsou vrtací stůl a hlava pevně zajištěné    

3. K přesunu stroje na místo určení použijte zvedací nebo manipulační zařízení 

4. Smontujte zařízení dohromady  

 

 
 

 

 

 Podstavec stolní vrtačky GB 30 TV 
č. výrobku: 56-1027 
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6.  Uvedení do provozu  
 

 POZOR NEBEZPEČÍ  

 

Dodržení níže uvedených instrukcí je velmi důležité! 

• Stroj vždycky vypněte zmáčknutím tlačítka určeného pro 
vypnutí stroje. Nikdy stroj nevypínejte tak, že vytáhnete kabel 
ze zásuvky, nebo že vypnete koncový vypínač.  

• Poruchy stroje mohou řešit a opravovat pouze školení 
elektrikáři  

• Nikdy neprovádějte změny na elektrických součástech stroje, 
ani je neupravujte  

 

 POZOR NEBEZPEČÍ  

 

Připojení stroje do elektrické sítě musí provést odborný a proškolený 
elektrikář a to v souladu s nařízeními a instrukcemi pro elektrickou 
instalaci zařízení.  
Zajistěte správné napětí zdroje! Údaje uvedené na štítku musí 
odpovídat používanému napětí a způsobu připojení ke zdroji 
elektrické energie.   

 

1. Zkontrolujte hladinu oleje (viz kapitola 9.3) 
2. Doplňte chladicí kapalinu (viz kapitola 9.3)   
3. Připojte ke zdroji elektrické energie  
4. Zkontrolujte rotaci/ otáčky vřetene  
5. Zkontrolujte otáčky čerpadla chlazení – 

zkontrolujte, že chladicí kapalina opravdu 
vytéká  

6. Připojte sklíčidlo a kuželový trn sklíčidla  
 

 

 

 

   



12  

 

7. Popis stroje  
7.1 Díly a ovládací prvky 

 
 

 

1. Základna 
2. Ochranný kryt (s nastavitelnou výškou)  
3. Ovládací panel  
4. Nastavení rychlosti vřetene  
5. Motor  
6. Vrtací hlava  
7. Páka pro posuv  
8. Upínací páka / vrtací hlava  
9. Páka na vypnutí/ uvolnění automatického posuvu 
10. Čerpadlo chladicí kapaliny  
11. LED pracovní osvětlení vrtačky  
12. Hlavní vypínač  
13. Vypínač zapnutí/ vypnutí čerpadla chlazení  
14. Klika na nastavení výšky převodovky  
15. Uvolnění nástroje     
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7.2 Řídicí / ovládací panel  

 

 
 

1. Nouzový vypínač (OFF) 
2. Tlačítko zapnutí (ON) 
3. Tlačítko zastavení (STOP) 
4. Tlačítko nastavení rotace/ chodu vpravo a vlevo – 2 nastavení  
5. Kontrolka – přívod energie  
6. Tlačítko volby rychlosti vřetene  
7. Tabulka rychlostí vřetene  
8. Uvolnění nástroje  
9. Měřítko hloubky vrtání  
10. Tabulka vrtání  
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8. Provoz  

 VAROVÁNÍ 
Nesprávné používání stroje může způsobit vážné poranění nebo poškození zařízení. Před 
zapnutím stroje je obsluha povinná se přesvědčit, že se v pracovním okolí stroje nevyskytují 
žádné další osoby a že všechna bezpečnostní zařízení jsou funkční a v pořádku. 

 

 POZOR  

 

V závislosti na typu zpracovávaného 
materiálu může hladina akustického 
hluku během práce překračovat úroveň 
85 dB(A). Doporučujeme používat 
odpovídající ochranu sluchu.   

 

8.1 Kontrola bezpečnostních zařízení  
Kontrola tlačítka nouzového vypnutí 

   

Kontrola ochranného krytu sklíčidla  
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8.2 Připevnění pracovního nástroje  

 POZOR  
Během provozu stroje a při upínání pracovních nástrojů 
musí být uvolňovací tlačítko zapnuté (vložené). 

 

 
 

8.3 Uvolnění pracovního nástroje 

  
 

8.4 Připevnění a uvolnění zpracovávaného materiálu  
Použití svěráku stroje  

1. Použijte svěrák odpovídající velikosti  
2. Připevněte svěrák pevně na pracovní stůl/ základnu pomocí šroubů nebo svorek   
3. Upevněte materiál do svěráku  
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Použití sady upínek (svorek)  

 

Pokud pracujete a zpracováváte materiál velkých rozměrů, použijte sadu upínek, abyste 
materiál mohli upevnit k pracovnímu stolu nebo základu opravdu pevně.  

Příklad upevnění materiálu pomocí upínek  

 

 POZOR NEBEZPEČÍ  
Umístění materiálu – obrobku na levé straně 
vrtacího sloupu   

 

 

 

Příklad použití opory/stojanu při práci s dlouhým materiálem  

 

 POZOR NEBEZPEČÍ  
Dlouhé materiály musí být podepřeny 
stojanem 
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8.5 Nastavení převodovky  

 

 

8.6 Úprava a nastavení ochranného krytu  

 

 POZOR  
Po upnutí obrobku/ 
materiálu musí být ochrana 
sklíčidla nastavena do 
takové výšky, aby překryla 
celé vřeteno i vrtací nástroj.   
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8.7 Nastavení vrtací hloubky (např. 35 mm)  

Hloubku vrtání lze nastavit tak, že její přečtení je velmi snadné. 

Příklad: nastavení hloubky vrtání při vrtání děr 35 mm  

   
 

8.7 Nastavení rychlosti vřetene  

 POZOR  

 

Při nastavování rychlosti musí 
být stroj vypnutý 

 

 POZOR 
Při nastavování rychlosti vřetene dejte pozor 
hrot vrtáku a vlastnosti materiálu, se kterým 
pracujete    

 

Příklad: průměr vrtacího hrotu/ vrtáku 12 mm = 410 rpm  

 

100 mm 
(výchozí bod) 

 
35 mm 

(hloubka vrtání) 

 
65 mm 

(koncový bod) 

 

Tabulka vrtání  

 

- - - - - - ocel  
---------- litina  

 

Rychlost  
vřetene 

 
 
Posuv  

 
 
Tlak  

 
Průměr 
vrtáku  
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8.9 Ruční nastavení posuvu vřetene  

 

8.10 Automatické nastavení posuvu vřetene  
Nastavujte sloupovou vrtačku na automatický posuv, pokud chcete vrtat stejné díry 
s naprosto shodnou hloubkou vrtání. Pro první vrtání nastavte posuv ručně – nastavte na 
požadovanou hloubku vrtání. Pak nastavte automatický posuv a pokračujte s vrtáním.  
Úprava rychlosti posuvu  

  POZOR  
Rychlost posuvu se musí nastavovat podle: 
• Rychlosti vřetene  
• Vrtáku 
• Obrobku a materiálu, který se zpracovává  

 

 POZOR 
Požadovaný posuv pro ocel a litinu je uvedena 
v tabulce vrtání na vrtačce.  

 

 

Příklad: vrták o průměru 12 mm do oceli = 0,2 mm/r 

 
 

Spuštění automatického posuvu    Konec automatického posuvu 

 

 

Ukončení automatického posuvu 
• Stlačením páky automatického 

posuvu dolů  
• Posuv se zastaví sám, jakmile se 

dosáhne nastavené hloubky vrtání   
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8.11 Nastavení chladicí kapaliny/ emulze  
 

 POZOR  
Růst hub a bakterií 
Pokud používáte chladicí kapalinu, dejte pozor 
na to, aby po skončení práce nezůstaly ve 
vratné hadici žádné zbytky této kapaliny. 

 

! POZNÁMKA 
Čerpadlo chladicí kapaliny lze zapnout pouze, 
pokud se vřeteno otáčí.   

 

 

 POZOR 
Pokud je páka v blokované pozici, vypněte 
čerpadlo chlazení nejpozději do 10 minut!   

 
Používání chladicí kapaliny má několik výhod:  

• Snižuje teplotu obrobku i vrtáku při vrtání  
• Prodlužuje životnost vrtáku  
• Zlepšuje kvalitu povrchu vyvrtaných otvorů  
• Snižuje štěpení a vznik otřepů  
• Snižuje korozi  

 
 

8.12 Provozní režimy  
Vrtání  

• Nastavte hloubku vrtání (podle potřeby)  
• Zvolte rychlost vřetene  
• Zapněte vrtačku – ON  
• Aktivujte ruční nebo automatický posuv vřetene (vrtání se spustí automaticky) 
• Použijte chladicí kapalinu (v závislosti na modelu a pouze podle potřeby) 
• Zmáčkněte tlačítko STOP, pokud proces vrtání skončí    

 
Řezání závitů  

• Nastavte hloubku vrtání (podle potřeby)  
• Zvolte nejnižší rychlost vřetene  
• Zapněte vrtačku – ON  
• Aktivujte ruční posuv vřetene – dotkněte se obrobku/ materiálu (řezání závitů se 

spustí) 
• Při požadované hloubce vrtání změňte rotaci vřetene zmáčknutím tlačítka pro chod / 

rotaci vlevo/ vpravo z 1 doleva na R 

 
• Zmáčkněte tlačítko STOP, pokud proces řezání závitů skončí    
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9. Údržba zařízení  
 

 POZOR NEBEZPEČÍ  

 

Před zahájením údržby nebo prováděním 
jakýchkoli úprav na stroji odpojte stroj 
z elektrického napájení a ujistěte se, že 
stroje nelze nijak zapnout.   

Rady a opatření uvedené na dalších stranách tohoto manuálu k údržbě a servisnímu plánu 
stroje jsou důležité pro bezproblémový a hladký provoz této vrtačky.   

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se údržby a servisního plánu, kontaktujte výrobce – viz 
strana 2, kde jsou uvedené kontaktní informace.  

 

9.1 Servisní plán  

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečí způsobené chladicí kapalinou 

• Nedostatečná kontrola a údržba chladicí 
kapaliny může způsobit vznik a růst plísní 
a bakterií a zhoršovat tak práci  

• V souladu s bezpečnostními nařízeními 
noste při manipulaci s chladicí kapalinou 
ochranný oděv    

 

 VAROVÁNÍ 
V důsledku vylití chladicí kapaliny nebo 
mazadla může být podlaha extrémně 
kluzká!  

 

Dejte pozor na vylití kapalin a 
mazadel jakéhokoliv typu 
v okolí stroje, aby nedošlo ke 
zranění způsobenému na 
vzniklé kluzké podlaze.   

 

   

Kontrolujte hladinu pH, obsah dusitanů a množství bakterií v chladicí kapalině v pravidelných 
intervalech.  

Intervaly  Typ údržby  Zodpovídá  

Na konci každého dne  Kontrola hladiny oleje v převodovce  Obsluha stroje  

Na konci každého dne Otřete stroj suchým hadrem nebo očistěte 
pomocí magnetu  

Obsluha stroje 

Týdně  Odstraňte prach a nánosy z drážek chlazení 
v motoru   

Obsluha stroje  

Týdně  Vyčistěte filtry chladicí kapaliny   Obsluha stroje  

Každých 6 měsíců  Zkontrolujte funkce elektrických součástek  Elektrikář  

Podle potřeby  Nastavte a upravte vratnou pružinu vřetene   Údržba  
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9.2 Tabulka mazání  

 
Pozice Místo mazání  Frekvence  Mazadlo / lubrikant   

1 Pouzdro/ redukce vřetene  Po každodenním použití  Mazací olej CGLP 68  
2 Základna  Podle potřeby  Strojní vazelína  
3 Posuv  Jednou za rok  HLP ISO-VG 46 

4 Vrtací hlava  Jednou za rok  Trvanlivá vazelína na 
převodovky  

5 Zvedání převodovky  Po každodenním použití  Mazací olej CGLP 68  
6 Ozubená tyč převodovky  Po každodenním použití  Mazací olej CGLP 68  
7 Vratcí sloup  Po každodenním použití  Mazací olej CGLP 68  

 

Vrtací hlava (4)    

 

Trvanlivá vazelína 
na převodovky    
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9.3 Kontrola hladiny oleje v převodovce  

 
 

9.4 Výměna oleje v převodovce  
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9.5 Kontrola hladiny chladicí kapaliny a doplnění chladicí kapaliny  

  
 

9.6 Čištění filtru chladicí kapaliny  
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9.7 Čištění filtru chladicí kapaliny a zásobníku, výměna chladicí kapaliny  
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9.8 Nastavení vratné pružiny vřetene  
 

 POZOR  
Napnutí vratné pružiny vřetene je 
nastaveno z výroby! 

Pokud chcete nastavit pružinu, musí být 
vřeteno v nejvyšší možné pozici. 

 

 POZOR 

 

Ostré předměty 
a hrany mohou 

způsobit zranění  
 

 

 
 
Zvýšení napnutí pružiny (A), snížení napnutí pružiny (B) 
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10. Demontáž a likvidace  
Pokud již nadále nehodláte stroj používat, je nutné ho demontovat a zlikvidovat způsobem, 
který je šetrný k životnímu prostředí.  

 

11. Řešení problémů  
Problém  Možné příčiny  Řešení  Odpovědná osoba   
Stroj nejde spustit  • Hlavní vypínač je vypnutý  

• Nouzový vypínač OFF je 
aktivovaný 

• Chybí ochranný kryt nebo není 
správně uzavřený  

• Tlačítko zapnutí ON je vadné  
• Do stroje nejde elektrika  
• Tlačítko chodu nalevo/napravo 

nefunguje  
• Motor je rozbitý  

• Zapněte hlavní vypínač  
• Deaktivujte nouzový vypínač 

OFF  
• Připevněte ochranný kryt a 

správně ho uzavřete  
• Vyměňte tlačítko  
• Zapněte stroj do zdroje elektriky 
• Vyměňte tlačítko chodu 

nalevo/napravo  
• Vyměňte motor 

Obsluha stroje  
Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 
 
Elektrikář  
Elektrikář  
Kvalifikovaný servis /údržba 
 
Elektrikář  

Vysoká hlučnost 
stroje  

• Volič rychlosti vřetene není 
správně nasazený na pozici  

• Ložisko vřetene je vadné  
• Ložisko převodovky je vadné  
• Chyba na motoru   

• Nastavte volič rychlosti vřetene 
do správné pozice 

• Vyměňte ložisko vřetene  
• Vyměňte ložisko převodovky  
• Vyměňte motor   

Obsluha stroje 
 
Kvalifikovaný servis /údržba 
Kvalifikovaný servis /údržba 
Kvalifikovaný servis /údržba 

Vrtáky se při práci 
s vrtačkou přehřívají  

• Špatné nastavení rychlosti  
• Vrták je tupý, nesprávně 

nabroušený nebo zlomený  
• Nedostatečný posuv 
• Málo mazacího oleje/ chladicí 

kapaliny 
• Nesprávná rotace/ otáčky   

• Nastavte správnou rychlost  
• Vyměňte/ nabruste vrták  

 
• Zvyšte posuv 
• Namazejte / ochlaďte vrták 

  
• Zvolte správnou rotaci/ otáčky   

Obsluha stroje 
Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 
Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 

Obrobek/ materiál se 
hýbe  

• Obrobek/ materiál není 
dostatečně upnutý a připevněný  

• Obrobek/ materiál je nutné 
správně upnout a připevnit (viz 
kapitola 8.4.) 

Obsluha stroje 

Vyvrtaná díra je větší 
než průměr vrtáku   

• Vrták je tupý, nesprávně 
nabroušený nebo zlomený 

• Hrot není dostatečně ve 
sklíčidle zajištěný 

• Na hřídeli vrtacího hrotu jsou 
otřepy a ostřiny  

• Pracovní stůl nebo obrobek 
nejsou dostatečně připevněné 

• Ložisko vřetene je poškozené 

• Vyměňte/ nabruste vrták 
 

• Dostatečně zajistěte hrot ve 
sklíčidle  

• Odstraňte/zpilujte otřepy na 
hřídeli vrtacího hrotu  

• Řádně upevněte pracovní stůl 
nebo obrobek  

• Vyměňte ložisko vřetene 

Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 
 
Kvalifikovaný servis /údržba 

Nelze namontovat 
sklíčidlo  

• Zařízení na uvolnění vrtáku je 
ve špatné pozici  

• Na hřídeli vřetene/ v krytu 
sklíčidla je špína, mastnota 
nebo olej  

• Nastavte zařízení na uvolnění 
vrtáku je do správné pozice  

• Očistěte hřídel vřetene/ kryt 
sklíčidla  

Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 

Chladicí kapalina 
přestala téct  

• Regulační ventil je zavřený  
• V nádobě není dostatečné 

množství chladicí kapaliny  
• Filtr chladicí kapaliny je ucpaný 

 
• Tlačítko zapnutí/ vypnutí 

čerpadla chlazení je poškozené 
• Čerpadlo chlazení je poškozené 

• Otevřete regulační ventil  
• Doplňte nádobu chladicí 

kapaliny (viz kapitola 9.5) 
• Vyčistěte filtr chladicí kapaliny 

(viz kapitola 9.6) 
• Vyměňte tlačítko zapnutí/ 

vypnutí čerpadla  
• Vyměňte čerpadlo chlazení  

Obsluha stroje 
Obsluha stroje 
 
Obsluha stroje 
 
Elektrikář  
 
Kvalifikovaný servis /údržba 
nebo elektrikář  

Vřeteno se vrací příliš 
rychle nebo příliš 
pomalu  

• Pružina nastavení vřetene není 
správně nastavená  

• Pružina nastavení vřetene je 
zničená nebo poškozená  

• Nastavte správné pnutí pružiny 
vřetene  

• Vyměňte pružinu  

Kvalifikovaný servis /údržba 
 
Kvalifikovaný servis /údržba 

 

 
 

NAHLAŠTE VADU  
nebo 

POŽÁDEJTE O 
NÁHRADNÍ DÍL   

   
AUTORIZOVANÝ 

PRODEJCE NEBO 
OBCH.ZÁSTUPCE   



28  

 

12. Schéma zapojení  

 
 

 
Kód 

prvku Název Specifikace Množství 

QS 1 Instrukční spínač JCH13-20 1 

QF1 Jistič  MS116-4 1 

QSA1 Spínač převedení  3LBB-20 V1710.7 1 

KM1 Konektor  AS12-30-01-
20(AC24V) 1 

SB1 Nouzový spínač vypnutí  

KPMT3-10R 1 

KCBH8-00 1 

KCB-01 1 

SB2 Tlačítko  CP1-10R-01 1 

SB3 Tlačítko CP1-10G-10 1 

SX1 Volič  LA-42XL2-30´B 1 

SQ1 Mikrospínač  C2-A2Z St 1 

SQ2 Mikrospínač LXW16-16/61C 1 

HL1 Signální kontrolka  AD17-16 AC24V 1 

T1 Transformátor  JBK6-
63T11 400/24 1 

EL1 Lampa  25W, AC24V 1 

FU1-3 Panel pojistek  RT18-32A/3 3 

FU1-3 Pojistka  3A 3 
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13. Seznam náhradních dílů  
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Č.  Číslo 
dílu/komponentu   Název dílu/ komponentu  Množství 

1 32001/ZS5030 Vroubkované tlačítko  1 

2 32002/ZS5030 Vroubkovaný šroub 1 

3 32001/ZS5025A Zatavený šroub  1 

4 31002/ZS5025A Zatavená matice  1 

5 35001/ZS5030 Ukazatel údajů  1 

6 32004/ZS5030 Držadlo ukazatele  1 

7 32002/ZS5025A Hlavní vřeteno  1 

8 32003/ZS5025 Kryt ložiska  1 

9 D7000107; GB276 Ložisko  2 

10 32004/ZS2025 Podložka  1 

11 8107; GB301 Ložisko  1 

12 31002/ZS5025 Upínač  1 

13 32003/ZS5025A Duté vřeteno  1 

14 32040/ZS5030 Drážkované pouzdro/redukce 1 

15 D1000906; GB276 Ložisko  1 

16 32042/ZS5030 Podložka  1 

17 32043/ZS5030 Matice  1 

18 32004/ZS5025A Převodová hřídel  1 

19 2007106; GB297 Ložisko  1 

20 32046/ZS5030 Ložiskové sedlo  1 

21 32005/ZS5030A Převodovka posuvu   1 

22 32006/ZS5030 Převodovka  1 

23 32008/ZS5030 Převodovka  1 

24 32007/ZS5030 Vložka  1 

25 7000106; GB276 Ložisko  2 

26 50204; GB277 Ložisko  1 

27 18; GB858 Podložka  1 

28 M18X1.5; GB812 Matice  1 

29 31004/ZS5030 Kryt  1 

30 1.222/40-M8; 21101 Knoflík / tlačítko  2 

31 32032/ZS5030 Páka  2 

32 32031/ZS5030 Sedlo páky  2 

33 32028/ZS5030 Polohovací podložka  1 

34 32039/ZS5030 Krátká řadicí hřídel  1 

35 31013/ZS5030 Páka  1 

36 34007/ZS5030 Přední vidlice  1 
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Č.  Číslo 
dílu/komponentu   Název dílu/ komponentu  Množství 

37 34008/ZS5030 Zadní vidlice  1 

38 31013/ZS5030 Páka  1 

39 31014/ZS5030 Pouzdro/objímka hřídele 1 

40 32033/ZS5030 Dlouhá řadicí hřídel  1 

41 32030/ZS5030 Polohovací podložka  1 

42 M8X32; GB4141.27 Vroubkovaná rukojeť 1 

43 32045/ZS5030 Objímka  1 

44 32044/ZS5030 Polohovací hřídel  1 

45 31001/ZS5025A Vřetenová skříň  1 

46 31012/ZS5030 Kryt  1 

47 310008/ZS5030 Kryt  2 

48 50303; GB277 Ložisko  1 

49 32018/ZS5030 Drážkovaná hřídel  1 

50 32002/ZS5030A Převodovka posuvu 1 

51 32016/ZS5030 Převodovka  1 

52 32014/ZS5030 Převodovka  1 

53 32010/ZS5030 Převodovka  1 

54 32009/ZS5030 Převodovka  1 

55 303; GB276 Ložisko  1 

56 31007/ZS5030 Kryt  1 

57 31005/ZS5030 Kryt ložiska  1 

58 50303;GB277 Ložisko  1 

59 32013/ZS5030 Převodovka  1 

60 32012/ZS5030 Převodovka  1 

61 32011/ZS5030 Převodovka  1 

62 32015/ZS5030 Drážkovaná hřídel  1 

63 108; GB276 Ložisko  1 

64 31006/ZS5030 Kryt ložiska  1 

65 M10X80; GB4141.5 Ruční hřídel na otáčení  1 

66 11014/ZS5030 Rukojeť ramene (nahoru a 
dolů) 1 

67 31004/ZS5032 Sedlo (nahoru a dolů)  1 

68 8103; GB301 Ložisko  1 

69 32001/ZS5032 Šroubové kolo (nahoru a dolů) 1 

70 12019/ZS5030 Podložka  1 

71 31005/ZS5032 Šroubové kolo vřetenové 
skříně (nahoru a dolů) 1 

72 31006/ZS5032 Redukce  1 
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Č.  Číslo 
dílu/komponentu   Název dílu/ komponentu  Množství 

73 32002/ZS5032 Převodovka 1 1 

74 32003/ZS5032 Hřídel  1 

75 M12; GB923  Kryt matice 2 

76 M12; GB6172 Úzká matice  2 

77 32004/ZS5032 Oboustranný šroub  2 

78 12013/ZS5030 Podložka  2 

79 31004/ZS5025A Spojovací páka  1 

80 32005/ZS5032 Spojovací blok ramene  1 

81 M12x80; GB4141.15 Ruční páka  1 

82 M12x40; GB4141.12 Hřídel páky 1 

83 11010/ZS5030 Matice upínací desky  1 

84 50202; GB277 Ložisko  1 

85 32004/ZS5030A Převodovka posuvu  1 

86 32010/ZS5030A Převodovka posuvu  1 

87 32009/ZS5030A Převodovka posuvu  1 

88 32005/ZS5025A Drážkovaná hřídel (III) 1 

89 202; GB276 Ložisko  1 

90 32007/ZS5030A Kryt ložiska  1 

91 32008/ZS5030A Převodovka posuvu  1 

92 32027/ZS5030A Kryt  1 

93 M10x1; GB812 Matice  1 

94 10; GB858 Podložka  1 

95 32025/ZS5030A Podložka  1 

96 101; GB276 Ložisko  1 

97 32024/ZS5030A Podložka  1 

98 8101; GB301 Ložisko  1 

99 32026/ZS5030A Ložiskové sedlo  1 

100 8102;  GB301 Ložisko  1 

101 32026/ZS5030A Šneková hřídel  1 

102 1000905; GB276 Ložisko  1 

103 32022/ZS5030A Sedlo spojky  1 

104 32021/ZS5030A Matice  1 

105 32018/ZS5030A Ochranné pouzdro přetížení 1 

106 32022/ZS5030A Matice  1 

107 32017/ZS5030A Nastavovací podložka  1 

108 32016/ZS5030A Převodovka posuvu  1 
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Č.  Číslo 
dílu/komponentu   Název dílu/ komponentu  Množství 

109 32015/ZS5030A Převodovka posuvu  1 

110 32014/ZS5030A Převodovka posuvu  1 

111 32006/ZS5025A Drážkovaná hřídel (IV) 1 

112 302; GB276 Ložisko  1 

113 32011/ZS5030A Kryt ložiska  1 

114 34008/ZS5030A Vidlice  1 

115 31006/ZS5030A Spojovací blok  1 

116 32037/ZS5030A Hřídel  1 

117 31003/ZS5030A Boční kryt  1 

118 32035/ZS5030A Polohovací deska  1 

119 32036/ZS5030A Páka  1 

120 32038/ZS5030A Ruční páka  1 

121 31011/ZS5030 Kryt vřetenové skříně   1 

122 M20x1.5; GB812 Matice  1 

123 20; GB292 Podložka  1 

124 36104; GB292 Ložisko  1 

125 32006/ZS5030B Kryt ložiska  1 

126 36104; GB292 Ložisko  1 

127 32005/ZS5030B Podložka  1 

128 32007/ZS5030B Příčná hřídel  1 

129 31013/ZS5030B Šneková hřídel  1 

130 32004/ZS5030B Konektor  1 

131 32008/ZS5030B Kryt převodovky  1 

132 32009/ZS5030B Pohyblivý blok  1 

133 32010/ZS5030B Fixní vypouklý povrch  1 

134 31004/ZS5030B Držák příčné hřídele  1 

135 31006/ZS5030B Boční kryt  1 

136 31005/ZS5030B Páka  1 

137 32012/ZS5030B Pohyblivé pouzdro  1 

138 32014/ZS5030B Kryt sedla páky  1 

139 32013/ZS5030B Kryt  1 

140 32011/ZS5030B Páka  3 

141 35002/ZS5030 Knoflík / tlačítko  3 
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