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Úvod 

 

 

Milý zákazníku! 
 
Těší nás, že jste se rozhodl pro výrobek naší firmy. 
 
Tento návod k obsluze byl vypracován výlučně pro naše zákazníky. 
V této příručce naleznete všechny pokyny potřebné pro bezproblémové používání, obsluhu, údržbu a 
nákup náhradních dílů. 
 
POZOR: 
Výrobce usiluje průběžně o vylepšování strojů, proto se může stát, že změny popř. vylepšení se  
v návodu k obsluze ještě neobjeví. V každém případě usilujeme o to, aby byl návod k obsluze stále 
aktualizován. 
 
Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze pozorně, dříve, než zařízení uvedete do provozu. 
Zamezíte tak možným problémům a škodám na stroji, které mohou vzniknout neodbornou 
manipulací. 
 
Bezporuchový a hospodárný provoz stroje je možný pouze tehdy, pokud je na stroji prováděna 
pravidelně údržba a je odborně obsluhován.  
 
Výrobce nepřebírá za závady, které vzniknou nedodržením následujících doporučení a pokynů, 
záruku. 
 
 
PWA Handels GesmbH 
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Upozornění!!! 
 
 
 
 
 
 
Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny ohledně správného sestavení, údržby 
a ovládání stroje / příslušenství. 
 
Nesprávné přečtení, interpretace a nesprávná aplikace pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu, 
mohou vést ke zranění nebo věcným škodám. 
 
Vlastník tohoto stroje / tohoto příslušenství je sám výhradně odpovědný za bezpečné používání 
stroje.   
 
Výrobce / osoba, která dává zařízení do oběhu, neručí za zranění nebo jiné věcné škody, které vznikly 
nedbalostí, neoprávněnou manipulací, změnami stroje nebo nesprávným použitím. 
 
Je možné provést bez oznámení technické a optické změny v rámci dalšího vývoje. Všechny rozměry, 
pokyny a údaje v tomto návodu k použití jsou proto bez záruky. Právní nároky, které by vznikly na 
základě tohoto návodu k obsluze, proto není možné uplatnit.  
 
Bezpečnostní štítky na stroji varují a ukazují, jak se může provozovatel stroje chránit před zraněním. 
Majitel stroje se musí postarat o to, aby bezpečnostní štítky zůstaly na svém místě a byly čitelné. 
Pokud jsou štítky nečitelné, je nutno je vyměnit, teprve po té je možné zařízení obsluhovat. 
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Všeobecné bezpečnostní předpisy  

 
 

Přečtěte si pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny a návod k obsluze a respektujte je. 
Nerespektování návodu popř. bezpečnostních pokynů může vést k těžkým zraněním. 
Uchovávejte návod k obsluze v dosahu obsluhy a předejte je v případě potřeby 
nástupci. Respektujte bezpečnostní pokyny a pokyny o nebezpečí, které jsou na 
stroji. Pokud zjistíte při vybalování poškození, vzniklé při dopravě, informujte 
obratem svého obchodníka. Neuvádějte zařízení do provozu! 

Zlikvidujte obaly ekologicky. Dopravte je na odpovídající sběrné místo. 
 
 

Bezpečné pracovní okolí  

Dbejte na to, aby zařízení bylo obsluhováno pouze osobami, které byly seznámeny se souvisejícím 
možným nebezpečím úrazu a obsluha byla plně v jejich duševních a fyzických schopnostech. 
Ujistěte se, že obsluha bezpečnostním pokynům jasně a jednoznačně rozuměla. Děti a mladiství (s 
výjimkou mladistvých nad 16 let pod dohledem) nesmí zařízení obsluhovat. 

Chraňte děti a nepovolané osoby před zařízením. Pokud není zařízení používáno, odpojte jej z 
elektrické sítě, deaktivujte spínač, abyste ztížili nastartování stroje nepovolanými osobami.    

Provoz zařízení bez dozoru. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu. Zvyšuje se 
tím značně riziko úrazu nebo věcných škod. Vypněte zařízení a počkejte, až se všechny rotující díly 
zastaví, dříve než zařízení opustíte.   

Udržujte pracoviště a zařízení stále v čistotě a dbejte na dobré osvětlení na pracovišti bez oslnění 
(dle národních nařízení). Nepořádek nebo nedostatečné osvětlení mohou vést k úrazu. Nenechávejte 
ležet žádné nástroje, předměty nebo kabely v bezprostřední blízkosti pracoviště.    

 

Bezpečná práce / Zbytková rizikovost / Osobní ochranná výzbroj 
 
 

Používejte zařízení výlučně k účelu, ke kterému je určeno a v rámci technických 
mezí. (viz technické údaje 

 
 
 

Noste vhodné ochranné brýle. Chraňte své oči, aby je nemohly poškodit úlomky a 
odlétající třísky. Při nerespektování může dojít k těžkému poranění očí! 

Používejte vždy protiprachovou masku, pokud při práci se strojem vzniká prach a 
zařízení nemá zabudované žádné odsávání. Většina druhů prachu (dřevo, kov) může 
vyvolat onemocnění dýchacích cest. Informujte se proto, s jakým druhem prachu 
máte co dočinění a noste odpovídající ochrannou masku, která prach odfiltruje. 

 
Používejte vždy adekvátní ochranu sluchu, když pracujete se zařízením. Hluk stroje 
může vést k trvalému poškození / ztrátě sluchu. Údaje k Vašemu zařízení naleznete  
v Technických údajích. 
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Pracujte ve správném oblečení. Nenoste žádné široké oblečení, kravaty, šály, 
rozpuštěné vlasy nebo šperky. Tyto mohou být zachyceny pohyblivými díly. V případě 
dlouhých vlasů noste pokrývku hlavy / síťku na vlasy.   

 

Noste vždy neklouzavou obuv popř. bezpečnostní obuv při zacházení s těžkými 
obrobky.   

 

Používejte rukavice pouze při výměně řezacích nástrojů. 
Při práci s rotujícími částmi stroje je nošení rukavic zakázáno.   

 

Buďte pozorní! Dávejte pozor na to, co děláte a postupujte při práci rozumně. 
Zprovoznění stroje pod vlivem alkoholu, drog nebo léků je nejpřísněji zakázáno! 
Nepoužívejte stroj, pokud jste unavení nebo nesoustředění.    

 

Nepracujte se strojem v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, kde se nacházejí 
plyny, prach nebo hořlavé kapaliny. Jiskry, které u stroje vznikají, mohou zapálit 
prach, hořlavé kapaliny nebo páry. 

 
Odpojte stroj při údržbě, výměně dílů a čištění z elektrické sítě.  Ujistěte se, že se 
vypínač nachází v pozici „VYP“ dříve, než zařízení opět napojíte na elektrický proud. 
Když není zařízení více používáno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  

Zařízení nečistěte tlakovým vzduchem. 

Používejte zařízení s opatrností. Udržujte zařízení ostré a čisté, pro nejlepší výkon a nejjistější 
pracovní výsledek. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství 

Zkontrolujte před zprovozněním stroje všechna bezpečnostní zařízení a přesvědčte se, že pracují 
správně. Pracujte s předepsanými ochrannými prostředky.  

Zkontrolujte před začátkem práce, jestli není zařízení poškozeno. Zařízení by mělo být 
zkontrolováno vždy, jestli je funkční. Pohyblivé díly se nesmí nikde příčit a musí fungovat bezchybně. 
Nikdy nepracujte  
s poškozeným strojem. Ochranná zařízení a díly, které jsou poškozené, by měly být opraveny a 
vyměněny odbornou dílnou nebo dílnou pro zákaznický servis.  

Zkontrolujte před zapnutím, jestli jsou odstraněny klíče, seřizovací nástroje a nepotřebné nástroje.  
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Nepřetěžujte stroj. Zařízení a nástroje nemají být používány pro účely, pro které nejsou určeny. (viz 
použití dle určení). 

Zajistěte nástroj a obrobek! Obrobek by měl být při práci vždy pevně upnutý a nástroj bezpečně 
upevněný. Nenechte zastrčené žádné klíče od nástroje.    

Dávejte pozor na Vaše držení těla. Zařízení bylo zkonstruováno a postaveno dle ergonomických 
zásad, přesto může dojít při výměně dílů nebo čištění k velké tělesné námaze. Respektujte proto při 
práci s těžkou zátěží (nástroje/obrobek) Vaše výkonnostní meze a používejte v případě potřeby 
technické pomůcky.   

Správné sestavení stroje. Všechny díly musí být správně namontovány a musí splňovat všechny 
podmínky, aby byl zajištěn bezchybný provoz stroje. (viz návod k montáži)   

Varování! Rotující díly. Dejte pozor na to, abyste nesáhli za žádných okolností do 
rotujících obrobků nebo částí stroje a dejte pozor na to, aby nebyly zachyceny 
otáčejícími se díly šperky a oblečení. Vzniká značné nebezpečí zranění!  

Varování! Třísky s ostrými hranami! Neodstraňujte nikdy třísky holou rukou. Vzniká 
nebezpečí zranění. Používejte pro odstranění třísek vhodný háček na odstranění 
třísek. Když je zařízení vypnuté, můžete třísky odstranit štětcem nebo smetáčkem.  
Při čištění nepoužívejte nikdy tlakový vzduch! 

 
Používejte pouze originální díly! Jako náhradní díly, především u bezpečnostních zařízení a řezacích 
nástrojů používejte pouze originální díly, protože díly, které výrobce nezkontroloval a neuvolnil, 
mohou vést k nepředvídatelným škodám.     

Sestavte zařízení před použitím dle pokynů v návodu k montáži. Pokud používáte podstavec nebo 
pracovní stůl, musí tyto mít dostatečnou nosnost (hmotnost stroje / nástroje / obrobku) a musí být se 
strojem vždy pevně sešroubovány dříve, než začnete s prací.    
 
Měření na upnutých nástrojích mohou probíhat pouze v klidovém stavu. Neopracovávejte žádné 
obrobky, které jsou pro zařízení příliš malé nebo příliš velké.   

Nepoužívejte nikdy natržené, zdeformované popř. opravované nástroje, ale ihned je sešrotujte!   

Nepoužívejte žádný stroj, jehož bezpečnostní zařízení jsou defektní. Tyto mohou být velmi 
nebezpečné a musí být okamžitě opraveny.  

Pokud se během práce vyskytnou na stroji problémy, je nutno zařízení okamžitě vypnout. (odstranění 
závad viz „Odstranění problémů“ nebo zkontaktujte Vašeho obchodníka). 

 

 

Elektrická bezpečnost 

Před zprovozněním dávejte pozor na to, aby připojení el. přípojky bylo provedeno odborným 
elektrikářem, výjimkou jsou stroje s již zapojenou zástrčkou. 
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Správné napětí v síti! Dbejte na to, aby údaje na typovém štítku byly v souladu s napětím sítě zařízení 
(případně s odchylkou maximálně 10%). Pokud napětí zdroje nesouhlasí s požadovaným napětím pro 
zařízení, může to vést k vážným zraněním popř. k poškození stroje.    

 Nebezpečí kvůli elektřině! Stroje mohou být používány pouze na síti s fungujícím ochranným 
vodičem (PE). Síťové přívody, prodlužovací vedení a kryty elektrických částí musí být pravidelně 
kontrolovány.  

Defekty musí být opraveny kvalifikovaným pracovníkem. Nedotýkejte se kabelů, pokud jsou při práci 
poškozeny nebo protnuty, ale vytáhněte je ihned ze sítě. Zařízení nesmí být nikdy používáno s 
poškozeným kabelem.    

Chraňte elektrický kabel! Elektrický kabel nesmí být používán pro účely, pro něž není určen. Kabel by 
neměl být používán na vytažení zástrčky ze zásuvky. Odstraňujte zástrčku vždy u skříně zásuvky. 
Elektrický kabel by měl být chráněn před olejem, vysokými teplotami a ostrými hranami. Nikdy 
nepracujte s poškozeným elektrickým kabelem.   

Prodlužovací kabel/kabelový buben. Odviňte kabelový buben vždy zcela, než jej začnete používat a 
zkontrolujte kabel, jestli není poškozený. Prodlužovací kabel a zásuvka musí mít funkční ochranný 
vodič.   

 

Dávejte pozor při připojování stroje na správný směr otáčení motoru – viz šipka   
(u 400 V) 

 

 

Skladování a údržba 

V případě, že zařízení není delší dobu používáno – nastříkejte zařízení ochranou proti korozi. V 
případě nového zprovoznění stroje s převodovým motorem je nutno jej nechat běžet cca 10 – 15 
minut s pomalými otáčkami, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozmístění oleje.    

Pečujte pečlivě o Váš nástroj! Dbejte na to, aby Vaše nástroje byly vždy ostré, suché a čisté. Tím 
bude zabezpečena bezpečná a kvalitní práce. Pokyny k výměně nástroje a předpisy pro údržbu musí 
být stále dodržovány.  

Uchovávejte bezpečně nepoužívané nástroje! Nástroje, které nejsou používány, by měly být 
uchovávány na jednom místě, které je uzavřené, suché a nachází se mimo dosah dětí.   

Používejte pouze originální náhradní díly. Používejte jen originální náhradní díly Bernardo či 
výrobcem schválené díly. Nasazení jiných dílů může způsobit ohrožení. Zaniká tím také Váš nárok na 
záruku.   

Opravy provádět odborným personálem! Dbejte na to, aby opravy byly prováděny pouze 
kvalifikovanými odbornými silami nebo odbornou dílnou.   
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POZOR!!! 
 I při respektování všech bezpečnostních předpisů existuje určitá zbytková rizikovost: např. nebezpečí 
zranění při kontaktu s nástrojem, zpětným nárazem obrobku, odlétajícími kovovými třískami.   
Obsluhujte zařízení vždy svědomitě a pozorně, abyste zabránili poškození Vašeho zdraví a také stroje.  

 
Specifické bezpečnostní pokyny pro vrtačko-frézky.  
 

 Nikdy si nestoupejte na stroj. Pokud se zařízení překlopí, může dojít k vážným zraněním. 
Používejte při stoupání na velké stroje vhodné žebříky nebo pracovní podesty.  

 Zkontrolujte před začátkem práce ochranná zařízení, stroj a nástroje z hlediska jejich funkce. 
Tupé, vytlučené nebo zalomené řezací nástroje okamžitě vyměňte. Zacházejte s novými řeznými 
nástroji opatrně. S ohledem na jejich ostrost mohou vzniknout závažná poranění. 

 Ujistěte se, že obrobek byl před spuštěním stroj řádně upevněn na stole. Nikdy nedržte obrobek 
rukou, když frézujete.  

 Příprava nástroje – používejte vždy správné nástroje pro obráběný materiál. Ujistěte se, že 
nástroj je správně zafixován v držáku. 

 Otáčky vřetena – používejte otáčky vřetena, které jsou vhodné pro příslušnou práci a příslušný 
materiál. Zařízení by mělo před první řezem dosáhnout plné rychlosti. Nikdy nespouštějte vrtání, 
pokud vrták přímo doléhá na obrobek. Zaveďte vrták do obrobku rovnoměrně a ne trhavými 
pohyby. 

 Vřeteno změna směru – nikdy neměňte směr otáčení během vrtání, pouze pokud je zařízení  
v klidovém stavu. Přímá výměna směru otáčení pouze při řezání závitů u nízkých otáček.    

 Vypněte stroj, abyste odstranili zbytky kovu popř. třísky pomocí kartáčku. Oddělte zařízení  
z elektrického obvodu, odstraňte nástroj a vyčistěte pracovní stůl dříve, než se vzdálíte od stroje. 

 Pozor, nástroj se při práci může zahřát. Nebezpečí popálení!!! 

 Pozor, u některých typů zpracování může vzniknout vysoká hladina hluku. (viz Všeobecné       
bezpečnostní pokyny „Ochrana sluchu“) 

 

 

POZOR!!! 

 

Úrazy vznikají často nepozorností nebo nedostatečnou znalostí stroje. Provozujte proto zařízení 
pozorně, aby bylo minimalizováno riziko zranění. Pokud nebudou respektovány bezpečnostní pokyny, 
zvyšuje se mnohonásobně riziko zranění. 

Soupis bezpečnostních pokynů k zacházení se strojem nemůže být kompletní, protože každé pracovní 
okolí je jiné. Nezávisle na tom by měla být bezpečnost obsluhy vždy na prvním místě. Nedbalé 
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chování při manipulaci se strojem může vést ke zranění obsluhy, může být poškozeno příslušenství 
popř. zařízení nebo může vést ke špatným pracovním výsledkům. 
 
 

Další možná rizika provozu vrtacích a frézovacích strojů.  
 
I při dodržování veškerých výše uvedených bezpečnostních pokynů a při obsluze stroje podle 
předpisů existují ještě další rizika, na která chceme v dalším upozornit.:  
 
Osobní ochranné pomůcky pro práci na stroji: 
 

 Při práci bez ochranných brýlí mohou odletující částečky způsobit poranění očí. 
 Práce bez ochrany sluchu může vést k poškození sluchu.   

 
Kontakt se strojními částmi, které vedou proud, může vést k úrazu elektrickým proudem. 
 
Odletující obrobky nebo části obrobků mohou způsobit zranění.  
 
Při nedostatečném větrání motoru hrozí nebezpečí požáru.  
 
Stroj nechte uvést do provozu jen odborným personálem.  
 
Práce s ohněm či svářečské práce při ukotvení stroje mohou vést k nebezpečí požáru nebo exploze.  
 
Pohybem vřetena, frézovacího trnu nebo stolu může dojít k pohmoždění nebo bodnutí.  
 
Rotující díly (vřeteno, trn) mohou zachytit nebo navinout široké části oděvu, volné vlasy nebo dlouhé 
šály. 
 
Při ruční výměně nástrojů mohou nastat řezná nebo bodná poranění.  
 
Vrtání malých, nefixovaných obrobků může způsobit poranění prstů nebo horních končetin.  
 
Ošetřování a údržbu provádějte jen testovanými nástroji s označením CE (neporušené nástroje). 
 
Při údržbářských pracích používejte vhodné stoupací pomůcky (žebříky ú zvedací plošiny), abyste 
předešli úrazům. 
 
Upozornění:  
Dbejte prosím na to, že při obsluze každého stroje zůstává určité zbytkové riziko. Proto je při každém 
pracovním postupu, i při jednoduchých krocích, vyžadována velká pozornost. Za svou bezpečnost jste 
odpovědni Vy sami! 
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Technická data 

 

Velikost stolu 800 x 400 mm 

Vertikální upínací plocha 950 x 250 mm 

Podélný pojezd (x) 500 mm 

Příčný pojezd (y) 350 mm 

Vertikální pojezd (z) 400 mm 

Zatížení stolu 300 kg 

Vertikální frézovací hlava  

Počet otáček vřetene (18) 40 - 2000 ot/min 

Uložení vřetene ISO 40 

Zdvih pinoly 60 mm 

Posuv pinoly 0,03 / 0,06 / 0,12 mm/ot 

Maximální vyjetí 520 mm 

Vzdálenost mezi vřetenem a stolem 5 - 405 mm 

Oblast naklopení hlavy vřetene -90° do +90° 

Horizontální frézovací hlava  

Počet otáček vřetene (18) 40 - 2000 ot/min 

Uložení vřetene ISO 40 

Vzdálenost mezi horizontálním vřetenem a 
stolem 

35 - 435 mm 

Rychlost posuvu  

    x-osa (18) 10 - 500 mm/min 

    y-osa (18) 10 - 500 mm/min 

    z-osa (18) 10 - 500 mm/min 

Rychloposuv v osách (x / y / z) 1200 mm/min 

T-drážky (počet/ šíře / odstup) 8 / 14 mm / 45 mm 

T-drážky vertikálního stolu (počet/ šíře / odstup) 5 / 14 mm / 45 mm 

Motor posuvu 1,5 kW 

Hlavní motor 3,0 kW 

Strojní rozměry (š x h x v) 1460 x 2080 x 1720 mm 

Hmotnost cca 2200 kg 
 
  
  

 

Dodávka stroje obsahuje 
 

 Utahovací vřeteno M16 

 Halogenové světlo 

 Jednotka chladicího prostředku 

 Posuv v ose x-, y- a z 

 Poziční ukazatel ve 3 osách 

 Horizontální ložisko opěrného ramene 

 Podélný frézovací trn ISO 40/22 mm 

 Podélný frézovací trn ISO 40/27 mm 

 Kombinovaný nástrčný trn ISO 40 / 22 mm, ISO 40 / 27 mm 

 Adapter ISO 40 / MK 1, ISO 40 / MK 2, ISO 40 / MK 3 

 Upínací sklíčidlo s upínacími čelistmi 4 - 16 mm 

 Sklíčidlo pro vrták 0 - 6 mm, 1 - 13 mm 

 Částečný kryt stolu 

 Zachycovací plech špon 

 Obslužné nářadí 

 Návod k obsluze 
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Speciální příslušenství 
 

 Univerzální sklopný stůl 630 x 300 mm  

 Vertikální dělící hlava  

 Sklopná obrážecí hlava 

 Sada srovnávacích a vystružovacích hlav rozměru 75 mm, vč. vyvrtávacích tyčí  

 Sada frézovacích upínacích ozubených sklíčidel ER, ISO 40, 3-25 mm, 16dílná.  

 Horizontální a vertikální kruhový stůl HV 10 - 250 mm  

 Univerzální dělící hlava  BS-1  

 Upínací sortiment 52dílů, 14 mm, M 12  

 Hydraulický strojní svěrák AH 125 s otočným talířem 

 Vysokotlaký strojní svěrák PHV 160 s otočným stolem  

 Sada paralelních podložek 28dílná 

 Stopková hrubovací fréza z rychlořezné oceli pokrytá TiN, 6 - 25 mm, 10ks 

 Strojní stojan NE 120  

 Bernardo vrtací emulze DRILL, 1:20 poměr ředění v 5 l kanystru 
 
 
 
 
 

Možnosti využití stroje 

 

Toto zařízení je myšleno pouze k nasazení v uzavřených prostorech (teplota mezi 0 a 25°C). 
 
Toto zařízení slouží k vrtání kovu, plastu, dřeva nebo podobných materiálů. Materiály jako elastické plasty 
(guma), hořlavé materiály (magnesium) nebo materiály s podobnými vlastnostmi nejsou vhodné ke zpracování. 
 
Vzor pro užívání: 

Profesionální: Stroj je dimenzován pro průměrné užívání 3 hod / denně popř. 90 % doby zapnutí. To 
odpovídá maximálně 600 hod /rok. 

 
Dále musí být stroj průběžně čištěn, musí být prováděna údržba a v případě poškození musí být opraven. Bližší 
údaje naleznete v odpovídajících odstavcích „Údržba, čištění, oprava“. 
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Kvalifikační požadavky na obsluhu stroje 

  
 

Transport: Transport mohou provádět pouze osoby, které jsou kvalifikovány pro manipulaci 
se zdvihacím zařízením a mohou provést odpovídající zajištění pro naložení na 
voze. 

 
Obsluha: Zařízení může být obsluhováno odborným personálem, ale také zaučeným 

pomocným personálem, který je seznámen se znalostmi předpisů bezpečnosti 
práce a základními znalostmi o technice obrábění. Obsluha musí rozumět jazyku 
Návodu k obsluze. 
 
Pokud uživatelé strojů, určených pro hoby, nemají dostatečné odborné znalosti, 
je jim naléhavě doporučováno si je osvojit např. formou odborné literatury. 
Tento návod k obsluze předpokládá výše uvedené znalosti.  

 
Čištění: K čištění neexistují žádné speciální požadavky. Nutné jsou pouze základní 

znalosti předpisů bezpečnosti práce a znalost použitých nečistot a čisticích 
substancí. 

 
Oprava: Opravy na stroji mohou provádět pouze kvalifikovaní mechanici, zámečníci nebo 

podobně kvalifikovaný personál. Práce na elektrickém zařízení mohou provádět 
pouze odborné síly elektrikáři nebo personál s podobným vzděláním. 

 
Demontáž: Musí být provedena zámečníkem.  
 
Likvidace: Likvidaci musí provést osoba pověřená odstraňováním odpadu. 

 V případě likvidace musí být vyprázdněn olej. 

 Musí být odstraněny mazací a problémové látky (zdroj viz Návod k údržbě). 

 Zařízení a odpovídající problémové látky musí být zlikvidovány dle 
národních předpisů. 

 Elektrické vybavení stroje je nutno zlikvidovat jako elektronický šrot a 
veškeré kovové díly stroje je nutno dát na recyklaci. 
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Transport 

 

Stroje jsou řádně zabaleny a zaslány zákazníkovi. Prosím, respektujte značení na obale (speciálně 
správné umístění pásů). Když zařízení zvedáte, nesmí být hlavou dolů nebo být v šikmé poloze. Pásy 
jeřábu by měly být umístěny křížem.    
 

Je doporučeno stroj transportovat na místo svého určení ve stavu transportního balení pomocí 
vysokozdvižného vozíku.   
 

Pro odstranění obalu zvedněte zařízení vysokozdvižným vozíkem (obr. 1). 
 
Zablokujte všechna madla dříve, než zařízení zvednete a vložte mezi lana a zařízení měkký materiál, 
tím zabráníte poškození stroje nebo laku. 
 
Používejte ke zvedání stroje pevná lana a pásy s odpovídající nosností a v bezvadném stavu (údaje ke 
hmotnosti stroje naleznete v Technických údajích). Udržujte během transportu rovnováhu (obr. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 

 

 
 

obr. 2 
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Vybalení 

 

1. Vybalte zařízení až bezprostředně na přepokládaném místě, kde se bude zařízení nacházet.  

2. Odstraňte odpovídající obalový materiál. 

3. Prostrčte železnou tyč (6) rozměru Ø 40 x 800 mm skrz otvor v základně stroje. Další tyč (4) 
stejného rozměru prostrčte přes zdvihový otvor sloupu. Vložte kroužky (3) na tyče a tím bude 
zamezeno tomu, aby došlo ke sklouznutí nosného lana. Na zadní část frézovací hlavy položte 
nepoškozený dřevěný špalík (2). Položte další dva dřevěné špalíky pod jednotlivé konce 
vertikálního stolu.  Svažte jedno nosné lano (1) s tyčemi (4) a (6) a vyzdvihněte stroj na místo 
svého určení. K vyzdvižení používejte nepoškozená pevná lana a popruhy s odpovídající 
nosností. 

4. Zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé díly stroje řádně upevněné a mezi lana a stroj vložte 
nějaký měkký materiál (8), který by zamezil vzniku poškození laku na stroji.  

5. Zvolte pracovní místo tak, aby zde panovaly suché, dobře osvětlené poměry a bylo zde 
dostatek místa pro obsluhu zařízení. 

6. Použijte vhodný zdvihací nástroj (viz hmotnost Technické údaje), abyste zařízení vytáhli z 
obalu. Nezvedejte zařízení nikdy za frézovací hlavu, pracovní stůl či jiné díly, neboť by zaniklo 
správné vyvážení přenášeného břemena. Dbejte na rovnováhu dříve, než zařízení zvednete. 
(viz nárazové body). 

7.  Je doporučené stroj přišroubovat k podlaze. Všeobecně ale platí v rámci zachování přesnosti, 
redukce hluku a vibrací, aby byl pod strojními nohami vložen tlumící materiál proti skluzu (viz 
znázornění). Po ustavení stroje proveďte jeho vycentrování. Jednotlivé odchylky by neměly být 
větší jak 0,02/1000mm.  

8. Čistěte všechny konzervované povrchy mírným rozpouštědlem, petrolejem nebo naftou. 
Nepoužívejte žádná ředidla na lak nebo benzín. Poškodilo by to lakovaný povrch. 
Naimpregnujte vyčištěné povrchy motorovým olejem 20W. 

9. Obalový materiál zlikvidujte dle národních předpisů  

 
 

 
 

 

     Horizontální vřeteno 
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Ustavení a konstrukce stroje 

 

Instalace 
 

Zařízení musí být umístěno na pevném a rovném podkladu a být pevně přišroubováno. (výjimka 
stolní vrtačka, tato nemusí být přišroubovaná). Podle kvality podlahy by mělo být použito ukotvení v 
podlaze. Dbejte u stolních vrtaček na dostatečnou nosnost stolu. 
 
Pokud vám byl stroj dodán s podstavcem, musí být nejprve podstavec přišroubován k podlaze a poté 
podstavec se strojem (stabilita).  
 
Dbejte vždy na dostatečné osvětlení na pracovišti dle národních předpisů. 
V bezprostřední blízkosti stroje se musí nacházet zásuvka nebo musí být provedeno odborným 
elektrikářem propojení kabelem. 
Dbejte prosím na to, aby vzdálenost umístnění stroje ke zdi činila 0,5 m, před strojem musí být volný 
prostor 1 m, či tento prostor přizpůsobte rozměrům největšího obrobku, který budete obrábět. 
V okruhu 1,5 m se nesmí nacházet žádné jiné pracoviště, či komunikace.  
 
 

Prosím, nezapomeňte, že když je zařízení zprovozněno, nachází se  
ve vaší blízkosti obrobek, skříňka na nářadí, oblast příslušenství,  
pracovní oblast a oblast pro údržbu. Neumisťujte zařízení příliš blízko  
ke zdi, vedle jiné stroje nebo předměty. Dbejte vždy na to, abyste měli  
dostatek místa pro práci a nebyli jste omezeni nebo ohroženi vedle  
stojícími stroji. (např. vyhazování třísek) 
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Popis stroje 

 

Model WFM 800 univerzální frézka střední velikosti, která nabízí velký počet možností využití při zachování 
vysoké přesnosti. Je určena k obrábění obrobků do hmotnosti 300 kg. Na základě své stabilní a těžké konstrukce 
z šedé litiny a velké tuhosti strojních konstrukčních jednotek naplňuje tento stroj nejlepší předpoklady pro 
přesnou práci.   
 
Stroj je vybaven speciální vložkou pro vrtání a skala stupnicí k provedení jemných vrtacích činností, které jsou 
možné provést pouze jinak pomocí speciálních vrtaček.   
 

 

Konstrukční díly stroje 
 

Stroj se skládá ze sedmi hlavních částí:   

 Vertikální frézovací hlava 

 Vřeteník 

 Sloup 

 Převodovková skříň hlavního vřetene 

 Skříň posuvu 

 Konzola 

 Základna
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Sloup a základna 
 

Silně žebrovaný sloup je bezpečně spojen se strojní základnou pomocí šroubů. Vytvrzená rybinová vedení jsou 
protizkrutové a s dlouhou životností. Strojní základna zároveň i slouží jako chladicí nádrž a ponechá se po 
vyjmutí nádrže zachycující odpadající špony bezproblémově čistit. Převodovka posuvu a motor posuvu jsou 
upevněné ve vnitřku sloupu. Rybinové vedení na horním konci sloupu a vertikální vedení na přední straně 
sloupu je spojené se základnou horizontální vřetene.   
Při automatickém posuvu je ruční ovládací kolo blokováno pomocí blokovacího mechanismu. Jakmile bude 
automatický posuv deaktivován, poté se ponechá ruční ovládací kolo opět ovládat.  
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Konzola a vertikální frézovací stůl   
 

Konzola a vertikální stůl jsou robustní a protizkrutovou jednotkou, která slouží posuvovému pohybu stroje. 
Podélný či vertikální posuvu stolu je nezávisle řiditelný. Oba dva posuvy jsou vybaveny blokovacím 
mechanismem u ručního ovládacího kola. Vlevo namontovaným čerpadlem je možné pravidelně provádět 
promazávání vodicích drah a pohyblivých dílů.    
 
 

Horizontální frézovací stůl 
 

Horizontální stůl je namontován k vertikálnímu stolu a slouží k upínání obrobků a příslušenství. Stůl je fixován 
pomocí T-svorníků.   
V následujícím zobrazení jsou znázorněné 3 pozice, ve kterých je možné provést namontování stolu. Pozice I 
znázorňuje standardní montáž. Pozice II se používá k rozšíření šířky pracovní oblasti – o 125 mm – tím je poté 
možné obrábět široké obrobky. Pozice III rozšiřuje pracovní oblast vertikálně – o 90 mm směrem dolů.   
 

 
 
 
Horizontální základna vřetene 
 

Horizontální základna vřetene je namontována na rybinovém vedení u horního konce sloupu a spojena s maticí 
vodícího šroubu. Systém horizontálního vřetene a skříně hlavní převodovky je zabudován. Hlavní motor se 
nachází na zadní straně základny vřetene. Na pravé straně ovládacího prostoru stroje se nachází jednotka volby 
otáček, měřící skala a poziční řízení. Na levé straně se nachází saně a dvě vedení ve tvaru V vertikální frézovací 
hlavy.   
Systém vřetene obsahuje náhon, hřídel VI a hřídel VII. Při horizontálním frézování musí být konec hřídele VI 
zakryt. Při vertikálním frézován odejměte tento kryt, aby se zabránilo vzniku možného nebezpečí. Otáčejte 
ramenem tím, že otočíte ovladačem (10). Dva ovladače (7) pevně dotáhněte, pokud rameno a suport hřídele 
budete používat k horizontálnímu frézování. Při odmontování vertikální frézovací hlavy posuňte rameno 
směrem vpřed, otáčejte ovladačem (10), aby se uvolnil poziční čep.   
Chladicí hadice se nachází na pravém horním konci základny vřetene. Průtok chladicí látky se ponechá řídit 
pomocí spínače. Kontrolujte stav oleje a průtoku chladicí kapaliny v pravidelných intervalech. Pokud dojde 
k výskytu nápadných změn, nikdy stroj neuvádějte do provozu.   
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Vertikální frézovací hlava a pojezdové saně.  
 

Vertikální vřeteno se nachází u vertikální frézovací hlavy a je poháněno jemnými spirálovitými kuželovými 
kolečky. Vřeteno je vybaveno přesnými kolečkovými ložisky, které zaručují nejvyšší míru přesnosti, a jsou 
vhodné k těžké frézovací činnosti. Vertikální frézovací hlava je spojena závěsy s horizontální základnou vřetene 
a ponechá se lehce odmontovat.   
Při používání vertikální frézovací hlavy jí namontujte na konci základny horizontálního vřetene. Při jejím 
používání neodmontovávejte vertikální frézovací hlavu, ale posuňte jí k levé straně základny vřetene a zajistěte 
jí šrouby.  
Vertikální vřeteno je možné naklonit směrem vlevo či vpravo. Pinolu je možné manuálně či automaticky podél 
osy posouvat. Posuvný mechanismu pinoly je namontován na levé straně vertikální frézovací hlavy a řídí 
automatický či manuální posuv vertikálního vřetene. Posuv je při svém přetížení automaticky zastaven.   
  
Upozornění: Maximální řezný výkon posuvného mechanismu pinoly u oceli (#45) max. činní  Ø 12 mm, max. 
posuv 0,12 mm/ot.  
 
 

Hlavní převodovková skříň 

 
Převodovková skříň vybavená elektromagnetickou spojkou (jako brzdou) se nachází mimo základnu 
horizontálního vřetene.  
Je možné volit mezi počtem 9 rychlostí otáček. Každým otočení ovladače (16) se změní počet otáček. Pomocí 
spínače (15) je možné provádět volbu mezi vysokou či nízkou oblastí rychlosti. Kombinací rukojeti (16) a spínače 
(15) je poté možné dosáhnout 18 různých rychlostí otáček.  
Pokud při seřízení rychlosti otáček se vyskytne nějaká chyba, stiskněte v tomto případě tlačítkový spínač na 
kontrolním panelu.  
 
Upozornění: Nikdy neměňte rychlost otáček, pokud stroj běží. Pokud chceme změnit otáčky vřetene, nesmí být 
vřeteno mechanicky blokované.  
 
 

Převodovka posuvu 
 

Skříň převodovky posuvu se nachází ve vnitřku sloupu a je vybavena bezpečnostní spojkou, která zamezí vzniku 
přetížení převodovky posuvu. Bezpečností spojku je možné v případě potřeby pomocí matice ve svých 
hodnotách nastavení pozměnit.   
Olejové čerpadlo vně skříně převodovky posuvu čerpá olej z nádrže umístněné ve sloupu do posuvového 
systému, systému pohonu umístněného ve sloupu a pohonného systému v horizontálním vřeteníku ke změně 
otáček. Dále zajišťuje dostatečné promazávání ozubených kol a ložisek.  
Princip posuvu je podobný jako u změny hlavních otáček. Každým otočením ovladače se změní otáčky. Pomocí 
spínače (23) je možné volit mezi vyšší a nižší rychlostí. S pomocí obou ovladačů (22) a (23) je pak možné 
dosáhnout 18 rychlostí otáček – 9 rychlostí v horní oblasti a 9 rychlostí v nižší oblasti otáček. Pomocí stisku 
tlačítkového spínače se poté nastavení počtu otáček zjednoduší.   
 
Upozornění: Nikdy neměňte rychlost otáček, pokud stroj běží! 
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  vertikální       horizontální 

Uvedení stroje do provozu 

 

Obsluha stroje 

 
 

1 Rýhovaný šroub 
2 Osvětlení 
3 Upínací rukojeť/ Pinola (pokud chceme upnout – otáčet ve směru hodinových ručiček!), Před zahájením 

vertikálního frézování se ujistěte, že je pinola upevněná.  
4 Ovladač/ posunutí pinole (otáčejte proti směru hodinových ručiček, aby bylo možné provést zajetí pinole 

směrem dolů. Upozornění: maximální pojezdová dráha činní 60 mm/ 0,5 mm)  
5 Táhlo (Upnutí nástroje v uložení vertikálního vřetene)   
6 Přívodní ventil chladicího média 
7 2 x ovladač (upnutí horního suportu při použití dlouhého frézovacího trnu. Při upínání otáčejte ovladačem 

ve směru hodinových ručiček!)  
8 2 x ovladač (upnutí horizontálního uložení vřetene. Pro upnutí otáčejte ovladačem ve směru hodinových 

ručiček).  
9 Ovladač pojezdové dráhy horizontálního hřídele (otočení doleva – vpřed, střed 

– ruční ovládání, otočení doprava – zpět)   
10 Drážka/ horní suport (pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček je možné 

horním suportem pohybovat vzad, proti směru hodinových ručiček – suport se 
pohybuje vpřed)  

11 Spínač horizontální/ vertikální frézovací činnosti (horizontální vřeteno při 
vertikálním frézování nerotuje. Vertikální stůl upevněte na stranu 
horizontálních saní pomocí šroubů – pokud budete frézovat horizontálně). 

12 Ruční ovládací kolo/ Přestavění stolu 
13 Drážka k upnutí nástroje do horizontálního vřetene.   
14 Nástrčkový klíč 
15 Volba rychlosti otáček nízká/ vysoká  
16 Ruční ovládací kolo/ počet otáček vřetene (v kombinaci se spínačem 15 je možné dosáhnout 18 rychlostí 

otáček). Počet otáček je znázorněn šipkou ukazatele na horním krytu vřetene. Předtím, nežli se 
rozhodnete změnit otáčky, stroj uveďte do klidové pozice a stiskněte tlačítko brzdy  

17 Doraz/základna horizontálního vřetene (pojezd v ose y)  
18 Seřizovací doraz 
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Ve směru hodinových      proti směru hodinových 
ručiček: automatika je      ručiček: automatika je 
spuštěna:                         vypnuta 
 

automaticky (-x)     ručně     automaticky (+x) 

19 Upínací ovladač/ Vertikální frézovací hlava 
20 Ovládací panel 
21 Hlavní spínač (QS1 – klíč zastrčte a otočením klíče do pozice 1 stroj spustíte, otočením klíče do pozice 0 

stroj vypnete).   
22 Ruční ovládací kolo/ nastavení posuvu (je možné dosáhnout počtu 18 stupňů posuvu, pokud bude ruční 

ovládací kolo kombinováno s použitím spínače 23. Hodnota posuvu je znázorňována pomocí šipky na 
horní straně krytu. Nastavení měňte pouze za stavu absolutního klidového stavu stroje).  

23 Spínač/ oblast posuvu vysoká – nízká 
24 Spínač (SA2) rotace vřetene 
25 Ovladač – podélný posuv stroje   

(při automatickém nastavení, musí být nezbytně doraz fixován!)  
   

26 Nastavitelný doraz  
(zajistěte jej v požadované pozici okolo vertikálního pohybu konzole/ nastavení sloupu při automatice)  

27 Doraz (maximální vertikální pohyb konzole/ sloupu při automatice)   
28 Ovladač x2 (při otáčení ve směru hodinových ručiček dochází k fixaci konzole  

a sloupu) 
29 Rukojeť (volba konzole/sloupu vertikální pohyb)  

 
 

30 Upínací rukojeť stolu (otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček k upnutí).   
31 Ruční ovládací kolo (manuální posunutí konzole/ sloupu pokud je ovladač 29 ve své střední pozici. Otočení 

ve směru hodinových ručiček: konzole se pohybuje směrem vzhůru (osa - z). Otočení proti směru 
hodinových ručiček: konzole se pohybuje směrem dolů (+z). 5mm/ otáčka).   

32 Ovladač (ovladačem napumpujte při každém uvedení stroje do provozu olej do rozvodu vedení a vodícího 
šroubu).   

33 Seřizovací doraz (ohraničuje podélný pojezd pracovního stolu).   
34 Doraz (maximální podélné posunutí pracovního stolu).  
35 Ruční ovládací kolo (podélné posunutí pracovního stolu pokud je 

rukojeť 25 ve své střední pozici. 
Směr ve směru hodinových ručiček: stůl se pohybuje doleva (- osa 
x) 
Proti směru hodinových ručiček: stůl se pohybuje vpravo (+ osa x) 

36 Spínač automatického provozu. 
37 Ruční ovládací kolo/ jemné nastavení (spínač 39 musí být 

v neutrální pozici). 
38 Krytka oleje 
39 Seřizovací tlačítko/ posuv 
40 Ovladač k nastavení hloubky 
41 Tlačítko posuvu 
42 Kotouč/ nastavení hloubky řezu 

automaticky (-z) 

ručně 

automaticky (+z) 



 

 - 21 - 

Kontrolní panel 

 
 
 Funkce Symbol 

1 Kontrolka  

2 Spínač brzdy vřetene pokud dojde k vypnutí motoru  

 
3 Přívod chladicí kapaliny SA5 Vypnutí chladicího čerpadla:  

 
Zapnutí chladicího čerpadla:  

4 Pracovní osvětlení SA 6 Vypnutí lampy                            zapnutí lampy:  
 
 

5 Vypnutí motoru posuvu SB2  
 

6 Zapnutí motoru posuvu SB3  
 

7 Jemný posuv SA3 – může být jen proveden, pokud je 
motoru posuvu zastaven.   

 

8 Rychloposuv SB6  
9 Vypnutí hlavního motoru SB4 

(Motor posuvu se však nezastaví!)  

10 Zapnutí hlavního motoru SB5 
 (Nastavte nejprve motor posuvu!)   

11 Hlavní motor provoz při tlačítkovém módu – je to 
vhodné pro nastavení počtu otáček. Provoz je jen 
možný, pokud je hlavní motor v klidovém stavu.   

 

12 Nouzový vypínač (SB1) – Aby bylo možné tento 
vypínač opět uvolnit, otočte jím ve směru šipky, poté 
bude možné stroj opět spustit.   

.  

 
 

Chladicí prostředek 
 

Chladicí kapalina se nachází v základně stroje. Chladicí čerpadlo (1) je namontováno na levé zadní části 
chladicího zařízení. Odejměte kryt (3), aby bylo možné provést výměnu chladicí kapaliny a vyčišení nádržky 
chladicí kapaliny. Chladicí kapalinu je možné opět použít.  
Spusťte chladicí čerpadlo, aby bylo možné chladicí kapalinu dopravit přes chladicí baterii (4) k rozvodu (5), 
k ventilu (6) a do hadice (7). Průtok je možné regulovat pomocí ventilu (6). Chladicí kapalina protéká přes 
vedení (8) a (9) zpětně do nádrže.   
 
Náplní nádrže může být vhodná jak chladicí kapalina tak i chladicí mazný olej. Chladicí prostředek se řídí 
standardem normy JB/GQ0085-80 a je ředěn pomocí vody a ochranného prostředku proti rzi.   
 
Nádrž obsahuje 23 litrů. Nádrž doplňte celou, aby byl zaručen průtok chladicího prostředku a zamezilo se 
pěnění.   
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Nádrž čistěte v pololetních intervalech. Pravidelně odstraňujte špony a nečistoty, aby se nedokázaly uchytit 
v rozvodech.   

 
 
 

Komponenty nádrže z chladicím prostředkem 
 
č.  Označení Množství Poznámka 

1 Motor chladicího čerpadla 1 AOB-12, 12 l/m, zdvih 3 m, výkon 40 W- 
montáž: krátké čerpadlo 

2 Nádrž chladicí kapaliny (ve str. základně) 1  

3 Kryt 1  

4 Plastikový rozvod 1 Vnitřní průměr 13 mm 

5 Výkon 1 Ocelová trubka 

6 Mosazný ventil 1 G 1,27 cm 

7 Ohebná hadice 1 M16 

8 Rozvod 2 Vnitřní průměr 10 mm, SG79-75 

9 Rozvod 1 Vnitřní průměr 12 mm, SG79-75 
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Testovací provoz 
 

Dbejte před uvedením stroje do provozu na správný stav oleje a na možné uvolněné upínací prvky pohyblivých 
dílů. Zkontrolujte, zda všechna ovládací ruční kola jsou pohyblivá.   
Spusťe nejprve motor posuvu a pozorujte stav olejového průtoku v okénku hlavy frézky. Poté spusťte hlavní 
motor.   
Měňte posuvové rychlosti a ponechte stroj v každém kroku alespoň 2 minuty v provozu. 
Ponechte stroj alespoň 2 hodiny běžet bez zatížení, aby se zjistilo, že stroj běží nezávadně a může být uveden 
do provozu.   
 
Pokyny:  

 Výměna otáček je možná pouze za klidového stavu stroje  

 Před uvedením stroje do provozu dbejte na to, aby byly všechny nástroje odejmuty.   
 
 

Pohonný systém 
 

Pohyby stroje jsou prováděny pomocí hlavního motoru a motoru posuvu, které jsou konstrukčně vzájemně 
odděleně poháněné.   
Rotační pohyb vřetene je poháněn pomocí hlavního motoru přes hlavní převodovku. Horizontální a vertikální 
vřeteno disponuje přes 18 rychlostmi otáček prostřednictvím stopky II~VI.  
 
Elektromagnetická spojka slouží jako brzda a nachází se na konci stopky II.   
Motor posuvu zajišťuje posuv a disponuje 18 stupni a rychloposuvem, který je poháněn pomocí stopky XI~XVII.  
Dvě elektromagnetické spojky jsou namontovány na stopku XVII. Jedna spojka mění pohon, druhá slouží 
k zajištění rychloposuvu.  Na každé stopce se nachází i bezpečnostní spojka, která zamezuje vzniku přetížení.  
Lamelové čerpadlo zajišťuje automatické promazávání převodovky posuvu a hlavní převodovky.   
 
 
 
 
 

Elektrické připojení stroje 

 

Síťové připojení 
 

 Připojení stroje k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář.   

 Krátkým spuštěním stroje přezkoušejte správný směr otáčení.   

 Při špatném směru otáčení ponechte kvalifikovaným elektrikářem zapojení přepojit.  

 Vždy musí být připojen ochranný a nulový vodič.  

 Zástrčka je propojena následovně: zelený a žlutý vodič = zemnění, modrý vodič = neutrál, hnědý/ černý 
vodič = proud.   

 K zajištění Vaší bezpečnosti je doporučeno, aby elektrická jednotka byla zabezpečena ochranným 
stykačem.    

 Pomocí stisku nouzového vypínače se stroj zastaví.   

 Stroj disponuje 3 fázemi. 

 Spínač spuštění a vypnutí stroje QS1 se nachází na levé straně rozvodné skříně. Pokud spínač je poloze 
„1“, svítí signální kontrolka HL 1. Pokud je spínač v poloze „0“ přívod proudu do stroje neexistuje.   

 
 
Proudový okruh 
 

  Stroj disponuje hlavním motorem M1 určeným k náhonu vřetene, motorem posuvu M2 a motorem 
čerpadla chladicího prostředku M3. Každý z motorů je zajištěn systémem zajišťujícím ochranu před 
zkratem a přetížením.   

 Hlavní motor disponuje dvěma směry otáčení. Pomocí spínače SA1 na rozvodové skříni je možná volba 
těchto směrů otáčení.   
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Rozvodový okruh 
 

 Rozvodový okruh se skládá ze dvou napěťových oblastí – pomocí střídavého napětí jsou zajištěny ochrany 
a relé, pomocí stejnosměrného napětí se zajišťuje činnost elektromagnetických spojek.  

 Sepněte nejprve motor posuvu, aby se zahájil průtok oleje a poté zapněte hlavní motor.  

 Pomocí tlačítka SB2 může být motor posuvu zastaven. Motor posuvu M2, hlavní motor M1 a motor 
čerpadla chladicí jednotky se zastaví ve stejný moment, ale vřeteno není brzděno.  

 Pomocí stisku tlačítek SA4 a SA3 bude činnost hlavní motor M1 a motor posuvu M2 spuštěna do pohybu 
pomocí pouze stiskem těchto tlačítek.  

 Pomocí spínače SB5 a SB3 se budou měnit otáčky vřetene a posuv. Před převodem do tlačítkového 
ovladače chodu, zastavte vždy hlavní motor M1 a motor posuvu M2.   

 Během posuvu stiskněte tlačítkově ovládaný systém rychloposuvu SB6, který bude deaktivovat 
elektromagnetickou spojku YC1 rychloposuvu, a tím se přemění běžný posuv v rychloposuv. Pokud bude 
spínač opět uvolněn, pak přejde provoz z rychloposuvu opět do běžného posuvu.   

 Nouzový vypínač SB1 bude vždy použit, pokud si přejeme stroj okamžitě zastavit. K uvolnění tohoto 
vypínače potom jím otočte ve směru znázorněným šipkou. Pokud dojde k tomu, že stroj během uvádění 
do provozu začne funkčně vypadávat, stiskněte tlačítko SB1 a stroj se okamžitě zastaví.   

 
 
Rozvodový okruh osvětlení a signalizačních kontrolek  

 

Osvětlení stroje je ovládáno spínačem SA6 na ovládacím panelu. Osvětlení a signalizační kontrolky jsou 
napájeny střídavým napětím o hodnotě 24 V.   
 
 

Digitální ukazatel 
 

Pokud je stroj vybaven digitálním ukazatelem (SX) je proudový kabel napojen do XS1 na zadní straně rozvodové 
skříně (napětí 220 V).   
 
 

Bezpečnostní pokyny 
 

 Závady na elektronickém díle stroje vždy ponechte odstranit kvalifikovanému elektrikáři.  

 Neprovádějte jakékoliv změny v elektrické výzbroji stroje, neboť tím by jimi mohlo dojít k dost závažným 
škodám.   

 Spínač vřetene je používán, pokud je zapotřebí změnit pozici hlavního vřetene. Je jej možné stisknout 
pouze tehdy, pokud se stroj nachází v klidové pozici.   

 Před připojením k elektrickému rozvodu zkontrolujte napětí, fáze a frekvenci. Potřebné údaje naleznete 
na krytu rozvodové skříně.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 25 - 

Elektrické komponenty 

 
 
 

Stroj je opatřen kabelem (1), který vede do strojní základny (8) a u svého spojovacího článku (2) je spojen se 
čtyřmi vývody L1, L2, L3 a PE. Je zakázáno kombinovat N a PE.  
Kabel musí odpovídat výkonové kapacitě stroje (4,7 kW). Výkon, napětí a frekvence musí být souhlasné s údaji 
hodnot uvedených na vnitřní straně krytu rozvodové skříně.   
 
Na strojní základně se nachází šroub (3). Před vlastním uvedením stroje do provozu, musí být tento šroub 
propojen se zemnícím vodičem.   
 
Poté hlavní spínač (1) uveďte do pozice „1“ a slaďte jej na ovládacím panelu pro výběr směru rotace vřetene do 
pozice otáčení nalevo.  
 
Nejprve spusťte motor posuvu, a poté stiskněte tlačítko startu aktivace vřetene. Během toho co horizontální 
vřeteno rozuje, pozorujte rotaci hlavního motoru (9). Pokud tento motor nerotuje ve směru hodinových 
ručiček, musí být přepojeny 2 fáze. Tuto případnou činnost ponechejte kvalifikovanému elektrikáři.   
 
Pozor: Pokud chcete provést změnu směru otáčení, vypněte nejprve stroj!   
 
Zkontrolujte také rotaci motoru posuvu (5), kterou je možné pozorovat ve smyslu pohledu ze zadní strany 
stroje. Motor se musí otáčet ve směru hodinových ručiček.  
Pracovní osvětlení (10) je ovládáno pomocí spínače na ovládacím panelu (11).  
Rozvodová skříň je vybavena bezpečnostním opatřením, které zamezuje spuštění stroje, pokud je kryt pomocí 
klíče (12) otevřen. Rozvodová skříň je namontována na levé straně sloupu se závěsem, který umožní zaklopení 
vzad této skříně při údržbářských činnostech či potřebě přístupu k chladicímu čerpadlu.   
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Seřízení  

 

1. Vodící šroub a strojní matice ve třech osách 
 

Příčné vřeteno 
 
Posuňte koníka do své koncové pozice a odejměte přední díl, přičemž musíte povolit šroub (1), vyjmout stopku 
(2), koníka opět zasunout směrem vzad a odpojit pouzdro (3) od suportu (4).   
Povolte matice (6) a odejměte kryt (7). Nyní je možné strojní matici seřídit. Při vlastním seřízení povolte nejprve 
upínací matici (9) a (8), odejměte pouzdro (5), posuňte svorníkovou drážku (A) směrem vpřed, aby se eliminovala 
vzdálenost mezi vodícím vřetenem (14) a strojními maticemi (A) a (B), tím že je (8) a (9) vzájemně spojíme. Poté 
upevněte (8) na pouzdro (ř) a dotáhněte svorník (9).  
 
Jakmile vyjmeme příčné vřeteno (14), je zapotřebí vymontovat i šroub (12), kryt (13), ložisko (15), stopku (10) a 
klíč (11). Mezi sloup a ozubená kola vložte dřevěný špalík, aby bylo možné pouzdro (5) a matice (A), (B) a upínací 
matice (8) a (9) odmontovat od zadní části stroje, přičemž zároveň je i možné odmontovat vodicí šroub (15) 
z přední části.   
 

 

 

Dřevěný špalík 
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Podélné vřeteno 
 
Posuňte vertikální stůl směrem doleva, odejměte ochranný kryt, stiskněte napínací čep (11) směrem dolů, otočte 
maticí (12) ve směru hodinových ručiček, aby došlo ke zmenšení prostoru mezi vřetenem a strojní maticí.   
Jakmile odmontujete vřeteno, vyjměte nejprve šroub (1) vlevo, kryt (2), pružící kroužek (3), šrouby (4) a (5), 
suport (6), ložisko (7) a pouzdro (8). Poté vyjměte dále šroub (9) a suport (10) na pravé straně. 
Závěrem naklopte ruční ovládací kolo u suportu, aby bylo možno provést odmontování podélného vřetene (25).   
 

 
 
 

Vertikální vřeteno (viz zobrazení nahoře) 
 
Posuňte konzolu/ sloup do své nejvyšší pozice. 
Pozor: Vložte dřevěnou podpěru a zablokujte ovladač (21)!   
 
Povolte šroub (15), vytočte matici (24) ven. Povolte šrouby (13) a (14) a posuňte podélný ovladač směrem 
doprava. Tím dojde k vyjmutí kuželového převodového kola (22) z kuželové převodovky (26). Povolte šroub (16), 
odejměte kryt (17), podložku (19) a blokovací matici (18), aby bylo možné odmontovat matici vertikálního 
vřetene.  
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2. Klínové lišty 
 

Klínová lišta příčného vedení 
 
Pokud vznikne prostor mezi koníkem a vedení sloupu, musí být klínové lišty opětně nastaveny. Povolte ovladač 
(1), posuňte koníka do své nejzazší pozice, povolte šroub (6), odejměte kryt (5). Povolte šroub (2), seřiďte šroub 
(4), aby se tento vzniklý prostor eliminoval (zmenšil).   
 
Pokračujte stejně jako u odmontování příčného vřetene a odpojte pouzdro od šroubu (4) přípravku suportu. 
Posuňte koníka opět dozadu, až bude možné klínové lišty (3) vyjmout.   
 

 
 
Klínová lišta podélného vedení 
 
Odejměte kryt (1) a (3) na obou stranách vertikálního stolu. Povolte šroub (2), seřiďte šroub (4) a posuňte 
klínovou lištu (5) směrem vpřed, až dojde k minimalizaci prostoru. Vyjmutím šroubu (4) je poté možné vertikální 
stůl posunout vyjmout klínovou lištu (5).   
 

 
 
Klínová lisšta vertikálního vedení 
 
Povolte šrouby na horním konci konzole/ sloupu (1) a šrouby ležící pod konzolou (2). Odejměte ochranný kryt (3) 
a (4), povolte šroub (5), přitáhněte šroub klínové lišty (6), až dojde k eliminaci vůle. Pomocí povolení šroubu (6) je 
možné konzolu/ sloup posunout směrem vzhůru a je možno vyjmout klínovou lištu (7).  
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3. Motor posuvu a převodovka posuvu.   
 

Spojka bránící přetížení 
 
Povolte regulátor oleje (1) na sloupu, povolte šroub (2), otočte maticí (3), a tím je možné provést nastavení 
spojky.   
 
Demontáž motoru posuvu 
 
Odejměte kryt (4), řemen (4) a šroub (6). Tím je možné poté provést vysunutí motoru posuvu (7.  

 
 

Demontáž převodovkové skříně posuvu. 
 
Odejměte kryt (4), řemen (5) a olejová vedení. Odmontujte poté systém řízení posuvu na pravou stranu sloupu.   
Poté jako další odmontujte elektrická propojení na levé horní straně sloupu. Poté odmontujte šrouby a čepy, aby 
bylo možné provést vyjmutí převodovkové skříně posuvu.   
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4. Demontáž hlavního motoru a hlavní převodovkové skříně  

Povolte matici (1) a kotouč (2), tím je poté možno hlavní motor vyjmout.   
Pro demontáž převodovkové skříně nejprve odmontujte pouzdro (3) příčného vřetene a oddělte vřeteno od 
tyče suportu. Poté povolte šroub (4), vyjměte čep (5) ven a vytáhněte suportovou tyč (6).    
Demontujte jednotku řízení otáček (7) a (8) a elektrické propojení elektromagnetické spojky.   
Povolte šroub (9) a čepy (10). Nyní vyjměte hlavní převodovkovou skříň. (11)    
 
Upozornění: Dávejte pozor na olejové hadice!!  

 
 
 

5. Seřízení a demontáž skala objímky na ručních ovládacích kolech.   
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Údržbářské činnosti 

 

Důležitým předpokladem pro bezvadný a bezpečný provoz a dlouhou životnost zařízení a vysokou kvalitu 
vyráběných výrobků je odborná a pravidelná údržba. 
Při všech opravárenských a údržbářských činnostech odpojte stroj od přívodu elektrické energie! 
Pokud intervaly opravárenských a údržbářských činností budou dodržovány, pak poruchy na stroji budou velmi 
vzácné.  Zamezte dlouhodobému přetěžování stroje, aby se prodloužila jeho životnost.  
 
Dodržujte výkonnostní kapacitu stroje. 
Dbejte, aby všechny ovladače byly vždy ve správných pozicích a vedení na stroji nebyla poškrábaná.  
Dbejte na funkční schopnost brzdného mechanismu a na správný olejový průtok 
  
 
 

Ochrana životního prostředí 
 

Zachovejte pozornost při činnostech u vrtací hlavy, kdy budete používat záchytnou nádobu. Je zapotřebí, aby 
tato nádoba měla dostatečnou objemovou kapacitu, která postačí množství odpouštěné kapaliny. Dále je 
zapotřebí dodržovat, aby se žádné oleje či jiné kapaliny nevsákly do půdy.  
 
Pokud unikly kapaliny nebo oleje, okamžitě je absorbujte vhodným prostředkem a dejte pozor, aby byly tyto 
zlikvidovány dle národních předpisů pro ochranu životního prostředí. 
 
 

Promazávání 
 

Veškerá kuličková ložiska jsou výrobcem již řádně promazaná, a proto nevyžadují další budoucí promazávání.  
Pravidelně promazávejte výškové nastavení stolu, drážky vřetene a ozubený hřeben.   
 
 
Mazný diagram 
 

 



 

 - 32 - 

Seznam mazných látek 
 
Symbol Název a kód Vlastnosti Strojní díl 

 

Jemný hydraulický olej 
Nr. 30 
JB/BQ – Z14-80 

Kinematická viskozita 
(50ºC) 27 – 33 Centistoke 
Engler viskozita (50ºC) 
3,81 – 4,59º E50 

Skříň převodovky a její 
ložiska  

 

Jemný strojní kluzný olej 
Nr.90  
JB/GQ-216-80 

Kinematická viskozita 
(50ºC) 90 – 100 Centistoke 
Engler viskozita (50ºC) 
12,2 – 13,5º E50 

Vodící dráhy a vodící 
šroub 

 

Lithiový tuk ZL-2  
JB/GQ0091-80 

175ºC, měrné hodnoty 265 – 295, rozsah 
teplot:  
-20ºC - +120ºC 

Vertikální vřeteno a 
ložisko motoru 

 
 
Mazné intervaly: 
 
č.  Strojní díl Interval Způsob nanesení Mazná látka 

1 Ložisko a pohon 
horizontálního vřetene 

Automatické pravidelné 
promazávání 

Olejový spray Hydraulický olej 
č.30 

2 Vratný mechanismus Automatické pravidelné 
promazávání 

Olejový spray Hydraulický olej 
č.30 

3 Nádrž / skříň převodovky 
posuvu 

Roční čištění Doplnění dle stavu 
oleje 

Hydraulický olej 
č.30 

4 Převodovka posuvu Automatické pravidelné 
promazávání 

Olejový spray Hydraulický olej 
č.30 

5 Skříň hlavní převodovky Automatické pravidelné 
promazávání 

Olejový spray Hydraulický olej 
č.30 

6 Horizontální vedení vřetene Automatické pravidelné 
promazávání 

Olejové kapátko Hydraulický olej 
č.30 

7 Kola pohonu sloupu Automatické pravidelné 
promazávání 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

8 Ruční ovládací kolo/ 
Vertikální vřeteno 

Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

9 Ruční ovládací kolo/ 
Horizontální vřeteno 

Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

10 Vedení/  Horizontální saně 
vřetene 

Při každém pracovním 
procesu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

11 Ložisko v převisu Při každém pracovním 
procesu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

12 Ruční ovládací kolo/ 
Podélný pohyb konzole a 
sloupu 

Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

13 Ruční ovládací kolo 
Konzole/ Sloup 

Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

14 Nádrž olejového čerpadla Roční čištění Olej dolít do 
požadovaného stavu 
hladiny 

Kluzný olej č.90 

15 Ovladač / olejové čerpadlo Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Pro promazání 2 x – 
4x pumpnout 

Kluzný olej č.90 

16 Pinola vertikálního vřetene a 
převodovka s kuželovými 
koly  

Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Promazávání pod 
tlakem 

Hydraulický olej 
č.30 

17 Podélné vedení příčných saní Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Centrální promazávání 
olejovým čerpadlem 

Kluzný olej č.90 

18 Vertikální vedení sloupu Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Centrální promazávání 
olejovým čerpadlem 

Kluzný olej č.90 

19 Vodící šroub pro příčný 
pohyb horizontálních saní 
vřetene  

Při každém uvedení stroje do 
provozu 

Promazávání pod 
tlakem  

Hydraulický olej 
č.30 
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20 Ložisko vertikálního vřetene Roční čištění Výměna mazného 
tuku 

Mazný tuk ZL-2 

21 Ložisko hlavního motoru Roční čištění Výměna mazného 
tuku 

Mazný tuk ZL-2 

22 Ložisko pinole posuvného 
mechanismu 

Roční čištění Výměna mazného 
tuku 

Mazný tuk ZL-2 

23 Ložisko/Motor posuvu Roční čištění Výměna mazného 
tuku 

Mazný tuk ZL-2 

24 Ložisko chladicího čerpadla Roční čištění Výměna mazného 
tuku 

Mazný tuk ZL-2 

 

Upozornění: Pozorujte pomocí okénka v horizontálním tělese, zda olej protéká.   
 
 
Údržba 
 

Odstraňte čas od času prach, který se může nashromáždit v motoru. 
 
Nanesení vhodného strojního vosku na stůl a sloup zabrání rezivění těchto dílů a pomohou tyto udržovat v 
čistotě.  
 
Pokud jsou některé piktogramy na zařízení nečitelné, musí být nalepeny nové. 
 
Intervaly údržby 

 
Interval č.  Poznámka 

Při každém 
uvedení stroje 
do provozu 

1 
 

Dbejte na funkční schopnost mazacího čerpadla, všechny body olejové vpusti opatřete 
olejem.    

2 Dodržujte data hodnot stroje  

Týdně 3 Všechny body olejové vpusti opatřete olejem. Očistěte stroj, upínací ložisková uložení 
a výpustná potrubí stroje.  

Měsíčně 4 Ošetřete olejové čerpadlo konzole/ sloupu pomocí mazného oleje č. 90. Olejovou 
nádrž naplňte hydraulickým olejem č. 30 

Pololetně 

5 Olejovou nádrž převodovky posuvu naplňte hydraulickým olejem č. 30 

6 Přezkoušejte funkční schopnost brzdného mechanismu hlavní převodovky.   

7 Zkontrolujte ochranné přípravky vedení.   

8 Nastavte spojku proti přetížení stroje u převodovky posuvu. Přetížení je nastaveno na 
hodnotu cca 2 kg-m. Přetížení zkracuje životnost stroje.   

9 Zkontrolujte napnutí klínového řemenu a případně jej nastavte dle požadovaných 
hodnot.   

10 Očistěte nádrž chladicí kapaliny a vyměňte chladicí prostředek.  

Ročně 

11 Zkontrolujte klínové lišty, vodící šroub a strojní matici ve všech svých osách a nastavte 
případně vůle.   

12 Zkontrolujte ozubená kola a ložiska, případně je vyměňte či promažte v případě 
nutnosti.   

13 Zkontrolujte kontakt mezi uložením vřetene a nástrojem.  

14 Zkontrolujte elektrický systém, elektrické konstrukční díly a všechny propojení.   

 15 Vyměňte olej v olejové nádrži 

 16 Odmontujte vřeteno a v případě potřeby vyměňte použité díly.  

 17 Zkontrolujte elektromagnetickou spojku a motor. Doplňte ložisko motoru olejem.  

 18 Zkontrolujte vyvážení a přesnost stroje.   
 

V případě potřeby 

 Seřízení vratné pružiny vřetena  
- Obě matice musí být uvolněny proti směru hodinových ručiček na krytu pružiny o cca ¼ otáčky. V 

žádném případě nesmí být matice kompletně odstraněny ze závitu.  
- Přidržujte kryt pružiny jednou rukou pevně a zatáhněte druhou rukou lehce ven. 
- Kryt pružiny musí být otáčen kolem své osy tak dlouho, dokud dřík nezapadne do zářezu.  
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POZOR: Když zvyšujete napětí, je nutno kryt otočit ve směru hodinových ručiček. Při snížení napětí proti směru 
hodinových ručiček. Zářez na krytu pružiny musí správně zapadnout, teprve poté můžete utáhnout matici. 2. 
maticí kontrujete 1. matici. Nesmíte se dotknout v žádném případě krytu zpětné pružiny při utahování matic.   
 

 
Čištění 
 

Čištění: Používejte k čištění vhodný háček na odstraňování třísek. Nikdy nečistěte zařízení tlakovým vzduchem – 
mohli byste se zranit rotujícími ostrými třískami. Vyčistěte všechny díly pečlivě suchým hadříkem.   
 
Čisticí prostředky: Stůl a nelakované součásti stroje natřete voskem. Tento chrání součásti před korozí během 
dopravy. Vyčistěte všechny konzervované povrchy jemným rozpouštědlem, petrolejem nebo naftou. 
Nepoužívejte laková ředidla nebo benzín. To by poškodilo lakovaný povrch. Naimpregnujte vyčištěný povrch 
motorovým olejem 20W. Odmastěte stůl a sloup běžným odmašťovacím prostředkem, v žádném případě 
nepoužívejte nitrátová ředidla nebo vodu. 
Upozornění: Ručním ovládacím kolem otáčejte pouze tehdy, pokud dojde k odstranění jeho protikorozní 
transportní ochrany. Jinak může dojít ke vzniku nepřesností při jeho aplikaci.   

K čištění vřetene a vodících prvků se doporučuje benzín. Po vyčištění díly vysušte a promažte je mazným 
prostředkem. Přitom postupujte následujícím postupem:   

 Očistěte horní díly vertikálního vedení sloupu.  .  

 Povolte upínací rukojeť, povolte šroub (1), odejměte krat (2) a posuňte konzolu až k dorazu směrem 
vzhůru, přičemž zároveň otáčejte ručním ovládacím kolem (3). Očistěte spodní díl vedení sloupu.   

 Povolte upínací rukojeť a otáčejte ručním ovládacím kolem (4), posuňte konzolu směrem doleva a 
doprava, aby bylo možné očistit podélná vedení.   

 Zaveďte vertikální frézovací hlavu (7) na levou stranu sloupu a upněte jí. Povolte upínací rukojeť, vysuňte 
ven rameno (5), očistěte příčná vedení a vedení ramena frézovací hlavy (6).  

 Promažte veškerá vedení, nasaďte opět veškeré kryty a díly uveďte do své výchozí pozice.  

Při čištění a promazávání dbejte na to, aby jste chránili své oči, používejte měkké suché utěrky a bez toho, aby 
jste ponechali počištění nějaká vlákna či jiné částice ve vedení.   

 
 

Chladicí systém / chladicí kapalina 

 
Dbejte na to, aby byla chladicí kapalina pravidelně (každé 2 měsíce) měněna, protože by se mohly tvořit 
nečistoty, plísně a baktérie.  
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Likvidace 
 

 Při likvidaci musí být vyprázdněn olej.  
 Musí být odstraněny mazací a problémové látky (výskyt viz Návod k údržbě). 
 Stroj a odpovídající problémové látky musí být zlikvidovány dle národních předpisů. 
 Elektrické vybavení stroje je nutno zlikvidovat jako elektronický šrot a veškeré kovové díly stroje je 

nutno ponechat recyklovat. 
 
 
 

Odstranění vzniklých problémů 

 

 Pokud se stroj neponechá spustit, zkontrolujte kabel, ujistěte se, že není spuštěn nouzový vypínač (musí být 
opětně vykvitován) a zkontrolujte stav napětí a pojistky. Také se ujistěte, že je spínač QS1 v poloze „1“ a 
jsou řádně zakryté různé části stroje svými kryty.   

 Pokud se nezačne vřeteno otáčet, když se zapne stroj, otočte spínačem pro rotaci vřetene do jasné pozice.  

 Pokud je stroj zapnut a signalizační kontrolka svítí, ale stroj se neponechá spustit, zkontrolujte, zda není 
spuštěn nouzový vypínač – uvolněte jej. Možnou příčinou je to, že je prolomena nejnižší hranice tlaku 
ochranného mechanismu. Proto jej opět spusťte. Vyměňte pojistky FU1, FU2 a FU3 a zkontrolujte stav 
elektromagnetické spojky.  

 Pokud není stroj chlazen, otáčí se motor chladicího čerpadla ve špatném směru. Pokud je chlazení 
nepravidelné,, zkontrolujte zda nevytekla chladicí kapalin a případně vyměňte těsnící kroužky. Pokud unikl 
olej, je vždy vedle utěsnění zapotřebí zkontrolovat, zda v nádrži je dostatečný stav chladicí kapaliny.  

 Pokud se stroj během uvádění do provozu náhle zastaví, je možné, že došlo k jeho přetížené. Zkontrolujte 
nástroj a dodržujte striktně výkonovou kapacitu stroje. Nastavte hodnotu nižšího tlaku ochranného 
mechanismu stroje.  

 Pokud v olejovém okénku u horizontálního vřetene se nedá odečíst stav oleje, je docela možné, že otáčení 
motoru posuvu je ve špatném směru. Je též možné, že uniká olej z převodovky posuvu či je olejový otvor 
ucpán. Pročistěte olejovou nádrž a celý olejový okruh.    

 Pokud se stroj pomocí stisku tlačítka zastavení nezastaví, očistěte kontaktní plochu sepnutí.    

 Pokud se nechá stůl pouze uvádět do pohybu trhanými pohyby, zkontrolujte, zda je ve vedeních stolu 
(dráhách) dostatečné množství oleje. Nastavte nově pozici klínových lišt, pokud jsou příliš těsně nastaveny.  

 Pokud se nenechá konzola/ sloup vertikálně či horizontálně posouvat, zkontrolujte pozici ovladače a dbejte 
na to, zda správně zapadne. Je docela možné, že čep sloužící k výškovému/ hloubkovému pohybu je 
zamáčknut a musí být uvolněn. Mimo jiné zkontrolujte i spojku a proveďte případné hodnotové změny.   

 Pokud dochází k zadrhávání ručního ovládacího kola k vertikálnímu, podélnému či příčnému pohybu, 
vyměňte pružinu v ručním ovládacím kole a seřiďte jej. Očistěte také ložisko.  

 Pokud se nenechá uvést do provozu rychloposuv, zkontrolujte směr pohybu otáčení motoru a případně 
motor přepojte.   

 Pokud však rychloposuv normálně funguje, ale posuv je nestabilní, příčinou může být závada na volnoběžné 
spojce – musí být vyměněna.  

 Pokud spojka rychloposuvu nerotuje, tak se blokuje a ponechá se uvolnit jen většinou svým vyčištěním. 
Jinak je nutná i výměna pouzdra spojky.    

 Pokud dochází k příliš vysoké teplotě vřetene, je nutné vřeteno více promazat. Dbejte však na vhodný 
mazný prostředek.   
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Plán elektrického zapojení 
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Ozubená kola, vodící šrouby strojní matice 
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Seznam ozubených kol, vodících šroubů a matic 
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Válcová ložiska, spojky, klínové řemeny a 

řetězy 
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Seznam válcových ložisek 
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Seznam spojek, klínových řemenů a řetězů 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Výměna otáček 

 

Následující obrázky znázorňují výměnu rychlostí hlavního vřetene (obr. Vlevo) a výměny posuvu (obr. vpravo)  
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Seznam ozubených kol 
 

 
 

 

 

 

 

Systém 3 os 

 
1. Schéma osy x 

 
 
2. Schéma osy y  

 

 
 
 
 

Ruční ovládací 

kolo osy x 

Ruční ovládací 
kolo osy y 
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Seznam ozubených kol v systému 3 os 
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Seznam ložisek v systému 3 os  
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Záruční podmínky 

 
 

1. PWA HandelsgesmbH, Nebingerstraße 7a, 4020 Linz, Rakousko, přebírá jako smluvní partner 
v rámci záruky garanci na všechny závady, které se objeví při předání stroje.  

 
2. Die PWA HandelsgembH přejímá garanci pouze za závady, které byly mu sděleny jako 

bezprostřednímu smluvnímu partnerovi.  U závad, které vznikly v případě předání stroje 
zákazníkovi pomocí smluvního partnera, za všechny závady přejímá garanci tento smluvní partner 
PWA HandelsgesmbH. PWA HandelsgesmbH poskytuje přímou záruku výhradně zákazníkům, se 
kterými je v přímém smluvním vztahu. 
 

3. Je stanoveno, že záruční doba činí 24 měsíců od dodání stroje. 
 
4. Záruka zahrnuje odstranění všech nedostatků, které narušují řádnou funkci stroje. Pokud 

nedojde k odstranění závady, má zákazník právo výměny zařízení či zrušení kupní smlouvy.    
 

5. Při vznesení záručních nároků je nutno použít písemný popis chyby (za použití zápisu závady, 
který je možno si stáhnout v oblasti možnosti stažení dokumentů na www.bernardo.at. Pokud 
není PWA HandelsgesmbH Vaším přímým partnerem, obraťte se na obchodníka, se kterým Vás 
váže uzavření kupního vztahu.  

 
6. Poskytnutí záruky a záruka zaniká, jestliže byl koupený předmět změněn třetí stranou nebo 

vestavbou dílů cizího původu, a škoda vzniklá na zakoupeném předmětu je v příčinné souvislosti 
se změnou. Poskytnutí záruky a záruka dále zaniká při nedodržení předpisů dodacího závodu o 
ošetřování a údržbě koupeného předmětu. Vyloučena jsou dále poškození, která vyplývají 
z neodborného nebo nedbalého zacházení. 

 
7. Po uplynutí záruční doby mohou být opravářské práce prováděny odbornými firmami, náklady 

na ně nese zákazník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotisky, reprodukce celého nebo částí tohoto návodu k obsluze jsou dovoleny jen s písemným 
souhlasem firmy PWA GmbH. 

http://www.bernardo.at/


 

 

Prohlášení o CE-konformitě stroje, které je platné v německy mluvících zemích 
 

 
 

 



 

 

Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení, které je platné v neněmecky 
mluvících zemích 
 

 

 



 

 

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

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

bernardo@pwa.at  www.bernardo.at 
 
 
 

CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

podle 
směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II, část 1B 

 
 

Prohlašujeme tímto, že níže vyznačený stroj na základě své koncepce a konstrukce a 
provedení, které jsme uvedli na trh, odpovídá příslušným základním bezpečnostním a 
zdravotním požadavkům směrnice EU 2006/42/ES, s výjimkou bodu této směrnice 1.7.4 „Návod 
k obsluze v jazyce kupujícího“. Dále norma plně odpovídá směrnicím 2006/95/ES a 
2004/108/ES.  Změnou stroje, která nebude námi odsouhlasená, ztrácí toto prohlášení platnost. 
 
Speciální technická dokumentace na základě                PWA HandelsgmbH 
Přílohy VII, část B byla vytvořena a je spravována:       Nebingerstrasse 7a 
                                                                                             A-4020 Linz  
 
Speciální technická dokumentace je předána na základě národních ujednání v elektronické 
podobě. Ochranná práva výrobce uvedeného zařízení zůstávají nedotčena. 
 
Označení stroje:    vrtačko-fréza 
 
Typ stroje:     série WFM 
       
Číslo stroje:     …………………………. 
                                                                      od března 2011 
Rok výroby:     ………………………….. 
 
Aplikované harmonizované normy: 
                                                                      EN ISO 12100-1:2009 
      EN ISO 12100-2:2009 
      EN  60204-1:2006 

EN  349:2008 
EN ISO 13850-2006    

 EN ISO 13857-2008  
 
 
 
 
 
Místo / datum     Linz, 31.3.2011 
 
       

Jméno a funkce podpisovaného:               PWA HandelsgmbH 
                                                                        Nebingerstrasse 7a, A-4020 Linz  
                                                                        Bernhard Pindeus - jednatel  

 

mailto:berenardo@pwa.at
http://www.bernardo.at/


 

 

BERNARDO
®
 

                         www.bernardo.at 

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ  
 
 Objednávka v záruce 

 Objednávka za platbu 

 Poptávka 
    (zaškrtněte, co se hodí) 
 
 

Vážené dámy a pánové, 
 
abychom mohli zajistit hladký průběh objednávek náhradních 
dílů, prosíme Vás, abyste úplně vyplnili následující formulář  
a zaslali nám ho s kopií příslušných označení náhradních dílů  
faxem.  

 

S přátelskými pozdravy 
 
Váš tým BERNARDO  
 
Firma: ___________________________________________________________________________ 

Adresa:___________________________________________________________________________ 

Telefon / fax: ______________________________________________________________________ 

Označení stroje: ______________________________  Číslo stroje: __________________________ 

Rok výroby: _____________ Váš odborný obchodník (bezpodmínečně vyplnit): _________________ 

 
 

 

 

 

 

Náhradní díl č. Označení  Návod k provozu-strana Počet  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
Datum ____________________________   Podpis ______________________ 
 
Neúplně vyplněné formuláře nemohou být zpracovány!!! 
 

Datum přijetí: 
 
 

      (PWA-interní) 
 
Číslo objednávky: 
 
 

      (PWA-interní) 
 
 

Pro reklamace v záruční lhůtě: 

Faktura číslo: ________________________    Datum faktury: __________________ 

Zpráva o vadě (nezbytně vyplnit): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 


