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================================================================================= 
 
Vážení uživatelé, 
Děkujeme Vám za to, že jste si zvolili náš výrobek. Abychom Vám mohli poskytovat dobré služby, 
prosíme, sdělte nám model vašeho stroje, sériové číslo a také jméno, adresu a způsob komunikace 
s vaší společností. 

1. Důležité upozornění: 
1.1 Prosíme, ihned po otevření balení stroje kontaktujte svého prodejce, pokud stroj, 
příslušenství nebo dokumenty neodpovídají seznamu balení. 
1.2 Tento manuál před instalací, testováním a spuštěním stroje pečlivě pročtěte, zejména 
kapitoly týkající se elektrického a hydraulického zařízení. 
1.3 Pomocí nafty odstraňte ze stroje olej chránící součásti při transportu a zároveň zkontrolujte, 
zda jsou maziva řádně doplněna ve všech náležitých místech mazání. Spuštění stroje bez řádného 
mazání je přísně zakázáno. Stroj musí být mazán v souladu s pokyny této příručky. 
1.4 Zemnící kabel musí být řádně připojen. Při testování stroje nechte stroj běžet při nízkých 
otáčkách a zkontrolujte, zda se vřeteno otáčí správným směrem. 
1.5 Otáčky vřetene jsou plynule řízeny motorem s frekvenčním měničem, kombinovaným s 
převodem pro stupňové ovládání rychlosti. Posuv je vždy řízen stupňovitě pomocí převodů. Z toho 
důvodu je nutné stroj vždy zastavit, pokud je třeba otáčky vřetene nebo rychlost posuvu změnit. 
1.6 Nástroj i obrobek je nutné před spuštěním náležitě upnout, v opačném případě hrozí úraz či 
nehoda. 
1.7 Před odmontováním nástroje vždy ověřte, zda je stroj zcela v klidu. Pokud je stroj v akci, 
nepoužívejte tlačítko pro montáž a demontáž. 
1.8 Červené hřibovité tlačítko na přední straně vřeteníku je tlačítko nouzového vypnutí. 
Seznamte se s jeho umístěním a způsobem použití. 
1.9 Údržbu elektrických součástí smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik. 
1.10 Při čištění od zbytků materiálu je nutné stroj zastavit. Vymetání zbytků rukou či hákem je 
přísně zakázáno. 
1.11 Aby stroj pracoval přesně po celou dobu své životnosti, musí být používán v souladu 
s účelem, náležitě a musí na něm být denně prováděna údržba. 
1.12 Při komunikaci s naším servisním oddělením vás prosíme, abyste nás upozornili na místa 
výskytu potíží na stroji, a jak se potíže projevují. 
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POZOR:  Radiální vrtačka Bernardo SRB 50 musí být během ustavení a před prvním 

spuštěním řádně vyrovnána pomocí strojních vodováh a zajištěna, tak aby v této 
vyrovnané pozici setrvala i při zatížení a musí být opět pomocí strojních vodováh 
pravidelně kontrolována – zpočátku nejpozději do jednoho měsíce od zprovoznění stroje. 
Špatným vyrovnáním a ustavením stroje dochází k vydření těsnících O-kroužků na sloupu 
stroje a tím pádem k únikům provozních kapalin (oleje), což může způsobit špatné mazací 
vlastnosti, zadření a následné vůle a nepřesnosti vrtačky, dále k nefunkčnosti uzamykání 
sloupu a nastavení jeho výšky. Poté prosím zkontrolujte vyrovnání vrtačky vždy alespoň 1x 
za půl roku, případně častěji. Předcházíte tím možnému poškození stroje, a pokud by bylo 
zjištěno nevhodné či špatné vyrovnání stroje, nelze uplatňovat řádnou reklamaci. U těchto 
radiálních vrtaček je nutné toto dodržovat. Pokud zaregistrujete větší únik oleje kolem 
sloupu stroje, je opět nutné zkontrolovat vyrovnání stroje. Pokud toto zjistíte, tak prosím 
kontaktujte co nejdříve naše servisní oddělení, abychom domluvili další postup a zajistili 
případný následný servis. 
 

2. Hlavní použití a charakteristiky stroje 
Radiální vrtačka je schopna plynule měnit frekvenci a je s ní možné frézovat. Tento vskutku 
multifunkční stroj vysoké kvality a účinnosti nalezne široké využití při vrtání, místní obrábění, 
vystružování, řezání vnitřních závitů, broušení povrchů, drážkování atd. Kromě toho je možné také 
využít příslušenství, jímž se funkce i využití mohou rozšířit. 
Jedná se o skutečně ideální stroj pro strojírenskou dílnu, dílnu údržby i pro výrobní linku při sériové 
výrobě. 
 
Charakteristika stroje: 
2.1 Dobrý vzhled, snadná obsluha, ovládání malou silou, možnost rychlého přemístění stroje, 
bezpečnostní prvky a jednoduchá údržba. 
2.2 Plynulá změna rychlosti a převodovka pro řazení rychlostí na hlavním motoru, jenž má 
kompaktní tvar, snadné ovládání změny rychlosti a nízkou hlučnost. 
2.3 Stroj může provádět menší obráběcí aktivity. 
2.4 Vřeteník (spindle box) je umístěn na vrtací hlavě (ram), kterou lze posouvat vpřed a vzad. 
Pohybování vyžaduje jen malou sílu, je přesné díky lineárnímu vedení. 
2.5 Upnutí a uvolnění nástroje se děje pomocí pneumatiky, proto je snadno proveditelné rukou. 
2.6 Upínací kužel (cone axial clamping structure) je přizpůsoben systému sloupu, což vede 
k lepšímu polohování a spolehlivějšímu upínání. 
2.7 Vrtací hlavu a sloup lze upnout automaticky a uvolnit hydraulikou, obojí je spolehlivé upnutí, 
rychle je lze uvolnit a práce je lehká a flexibilní. 
2.8 Rychlost vřetene a délka posuvu jsou zobrazované na digitálním ukazateli. 
2.9 K dispozici je mikro-posuv vřetene. 
2.10 Posuv vřetene je ovládán elektromagnetickou spojkou. Je možné jej spustit tlačítkem 
umístěným na konci jednoho z kterýchkoli tří upínacích přípravků. 
2.11 Ve vřeteníku je umístěna bezpečnostní ochranná spojka chránící stroj před poškozením a 
také nástroj v případě, že by došlo k přetížení stroje. 
2.12 V levém boku a zadní straně stroje se nacházejí drážky ve tvaru T, do nichž lze upevnit 
pracovní stoly a speciální příslušenství pro rozšíření využití stroje. 
2.13 Pro výrobu transmisních mechanismů jako převodů, šnekového hřídele, ozubnice atd. a 
rovněž pro výrobu klíčových dílů jako vřetene a sklíčidla bylo použito špičkových materiálů speciálně 
ošetřených. 
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2.14 Pod vřeteníkem se nachází bezpečnostní zábrana. Je spojena s vřetenem, takže při jejím 
otevření se vřeteno nemůže otáčet, doku se zábrana nevrátí zpět do své polohy. 
 

3. Technické údaje 

3.1 Hlavní technické údaje 
Č. Název Jednotky Velikost 

1 Maximální průměr vrtání (ocel) mm 50 

2 Maximální průměr řezání závitů (ocel) mm 36 

3 Maximální průměr frézování mm 80 

4 Vzdálenost mezi osou sloupu a T-drážkou ve středu pracovního stolu mm 630 

5 Max. vzdálenost mezi koncem vřetene a povrchem stolu mm 800 

6 Maximální posuv vrtací hlavy mm 665 

7 Maximální posuv vřeteníku v horní a spodní poloze mm 400 

8 Maximální posuv vřetene mm 240 

9 Úhel mezi vřeteníkem a vrtací hlavou stupně +/-90 

10 Upínání vřetene  BT40 

11 Otáčky (rychlost) vřetene (plynulé) Ot/min 48-2000 

12 Počet převodových stupňů pinoly převody 6 

13 Strojní posuv Mm/ot 0,08-0,50 

14 Průměr sloupu mm 240 

15 Pracovní oblast stolu (d x š) mm 1350x600 

16 Počet T-drážek a jejich šířka ve stole mm 3-18 

17 Výkon a rychlost hlavního motoru kW, 
ot/min 

3,7  1430 

18 Výkon a rychlost motoru zdvihání kW, 
ot/min 

1,5  1400 

19 Výkon a rychlost motoru čerpadla hydraulického oleje kW, 
ot/min 

0,37  1400 

20 Výkon a průtok motoru čerpadla chladící kapaliny kW, 
l/min 

0,085   6 

21 Výkon a napětí elektromagnetické spojky kW, V 0,024  24 

22 Rozměry stroje (d x š x v) mm 2545 x 
1350 x 
2850 

23 Hmotnost stroje (btto/netto) Kg 3100 / 
2885 

 
3.2 Součásti stroje a hlavní údaje viz obrázek 1. 
3.3 Rozměry vřetene, pracovního stolu a související otázky viz obrázek 2. 
 

4. Stručný popis pohonného systému 
Stroj se skládá z vřeteníku (spindle box), vrtací hlavy (ram), sloupu, strojní základny, pracovního stolu 
hydrauliky, elektrického zařízení, chladicího zařízení. Otáčky vřetene plně odpovídají hlavnímu 
pohybu stroje. Pohyb vřetene probíhá nejen v ose, ale též i v podélném a příčném pohybu 
pracovního stolu odpovídající posuvovému pohybu.    
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Pomocnými pohyby jsou pohyb vrtací hlavy, pohyb sloupu vzhůru či dolů či pohyby vřeteníku podél 
sloupu nebo hlavy. 
Jak vertikální motor, tak i náhon strojního lůžka tvoří vlastní přenosovou soustavu. Hydraulika a též i 
chladicí systém je poháněna speciálním motorem. Chladicí kapalina je rozváděna pomocí 
elektrického čerpadla. 
 
Plynulá změna otáček vřetene je zajištěna pomocí frekvenčního usměrňovače v kombinaci s převody 
o dvou rychlostních stupních. Ovladače potřebné ke změně převodů a též i tlačítka potřebná 
k seřízení frekvenčního usměrňovače se nachází na přední straně vřeteníku.  Řadící páka má i 
neutrální polohu. 
 
K nastavení rychlosti posuvu slouží na pravé horní straně ruční páka. Ta aktivuje vačku, a ovládá 
pohyb převodového soukolí. K dispozici je šest různých posuvných rychlostí a dvě neutrální polohy 
pro odpojení hnacího momentu při manuálním přesném posuvu (mikro-posuv). 
 
Převodový systém viz obrázek 3. Součásti převodového systému, jako ozubená kola, šnekový hřídel 
atd. viz tabulka 1. Ložiska jsou uvedena na obrázku 4, jejich seznam v tabulce 2. 
 
 

5. Hydraulický systém 
Kompletní hydraulická jednotka se nachází ve vnitřním prostoru uvnitř zadní strany upínacího lůžka 
sloupu. Upnutí vrtací hlavy a též i upnutí sloupu je uskutečněno pomocí talířových pružin a jedné 
kulaté pružiny. Funkcí hydraulické jednotky je zabezpečit tlak tlakovým olejem na píst, který působí 
proti funkci pružinového upnutí pro uvolnění sevření. Toto zařízení redukuje pracovní požadavky 
obsluhy a zároveň zajišťuje dostatečné upnutí, i když je stroj odpojen od elektřiny. Tím je 
předcházeno nehodám. 
Hydraulický systém se skládá z motoru, spojky, olejového čerpadla, přepouštěcího ventilu, 
zpětnovazebního ventilu, tlakoměru, filtru, válce, olejových trubek a fitinků. Hydraulický systém je 
znázorněn na obrázku 5. 
  
 
Obrázek 1 - Vnější pohled na stroj: 
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Obrázek 2 – Pracovní stůl 
Zakončení vřetene:  
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Rozměry pracovního stolu a T-drážek: 

 
 
 

 
 
 
 
Obrázek 3 – Převodový systém: 
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Tabulka 1 – Seznam dílů převodového systému 

Č.výkresu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Číslo dílu 32009 35001 
/ZXB5150 

32001 32003 
/ZXB5150 

32002 32003 32004 32005 

Počet 
zubů  

36 24 22 17 52 32 67 37 

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

úhel         
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spirály 

Třída 
přesnosti 

8 8 7-6-6 7-6-6 7-6-6 7-6-6 7-6-6 8-7-7 

Materiál 45 Nylon 
101 

40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 40Cr 45 

Tepelné 
ošetření 
a tvrdost 

T235  G52 G52 G52 G52 G48 G48 

 

Č.výkresu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Číslo dílu 32006 32007 32008/ 
ZXB5150 

32010/ 
ZXB5150 

32011/ 
ZXB5150 

32014/ 
ZXB5150 

32015/ 
ZXB5150 

32015/ 
ZXB5150 

Počet 
zubů  

56 18 49 15 37 28 37 32 

Modul 2 2 2 2 2 2 2 2 

úhel 
spirály 

        

Třída 
přesnosti 

8-7-7 8-7-7 8-7-7 8-7-7 8-7-7 8-7-7 8-7-7 8-7-7 

Materiál 45 45 45 45 45 45 45 45 

Tepelné 
ošetření 
a tvrdost 

G48 G48 G48 G48 T235 T235 G48 G48 

 

Č.výkresu 17 18 19 20 21 22 23 17 

Číslo dílu 32031 32044/ 
ZX3840 

32013/ 
ZXB5150 

32012/ 
ZXB5150 

32012/ 
ZXB5150 

32010/ 
ZXB5150 

12027/ 
ZX3840 

32031 

Počet 
zubů  

16 27 20 24 15 28 1 16 

Modul 2 2 2 2 2 2 T=5 2 

úhel 
spirály 

        

Třída 
přesnosti 

7C 7C 8-7-7 8-7-7 8-7-7 8-7-7 6h 7C 

Materiál 45 45 45 45 45 45 45 45 

Tepelné 
ošetření 
a tvrdost 

T235 T235 G48 G48 G48 G48 T235 T235 

 

Č.výkresu 24 25 26 27 28    

Číslo dílu 14002/ 
ZX3840 

32024 31002 32039/ 
ZXB5150 

32032    

Počet 
zubů  

1 31 60 13 1    

Modul T=5 3 2,5 3 2,5    

úhel 
spirály 

  4°32‘16“  4°32‘16“    

Třída 
přesnosti 

6h 8 8f 8-7-7 8    

Materiál ZCu 40Cr QT500 45 45    
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Sn10Pb1 

Tepelné 
ošetření 
a tvrdost 

 DO.3-
500 

 T235 T235    

 
Obrázek 4 – Umístění kulových ložisek ve stroji: 

 
 
 
 
 
Tabulka 2 – Přehled valivých ložisek (viz výkres mechanických převodů): 
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Č. Model Název specifikace ks přesnost 

1 GB276 203 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 17x40x12 2  

2 GB276 303 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 17x47x14 1  

3 GB276 204 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 20x47x14 1  

4 GB276 205 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 25x52x15 1  

5 GB276 108 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 40x68x15 1  

6 GB276 112 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 60x95x18 1  

7 GB276 128 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 140x210x33 1  

8 GB276 1000904 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 20x37x9 2  

9 GB276 D1000910 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 50x72x12 1  

10 GB276 1000912 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 60x85x13 1  

11 GB276 1000915 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 75x105x16 1  

12 GB276 1180802K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

15x24x5 1  

13 GB276 180102K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

15x32x9 1  

14 GB276 180202K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

15x35x11 1  

15 GB276 1180901K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

12x24x6 1  

16 GB276 180104K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

20x42x12 1  

17 GB276 180106K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

30x55x13 1  

18 GB276 180107K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

35x62x14 1  

19 GB276 180108K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

40x68x15 2  

20 GB276 1180909K Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

45x68x12 1  

21 GB277 50203 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

17x40x12 2  

22 GB277 50204 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

20x47x14 1  

23 GB277 50205 Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
a uzávěrem 

25x52x15 2  

24 GB301 8102 Axiální ložisko 15x28x9 1  

25 GB301 8110 Axiální ložisko 50x70x14   

26 GB301 D8111 Axiální ložisko 55x78x16   

27 GB301 8208 Axiální ložisko 40x68x19 1  

28 GB301 8126 Axiální ložisko 130x170x30 1  

29 GB301 8140 Axiální ložisko 200x250x37 1  

30 GB285 3282111K Ložisko 55x90x26 1  

31 GB/T 4605 4605 Axiální ložisko AXK3047 1  

32 GB/T 4605 4605 Axiální ložisko AS3047 2  

33 GB/T 5801 NK1 25/20 Ložisko AXK5578 1  

34 GB5801 NA4840 Ložisko AS5578 2  

 
 
Obrázek 5 – Schéma hydrauliky: 
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6. Elektrický systém 

6.1 Stručný úvod 
Stroj pracuje s elektrickou energií 380 V / 50 Hz, připojenou třífázovým vodičem (L1, L2, L3, N), dále i 
60Hz či jiná napětí (na objednávku). Elektrické obvody řídících jednotek a též i osvětlení používá 
napětí 24 V, zprostředkované transformátorem. U řídícího obvodu se nachází pojistky sloužící proti 
možnému elektrickému zkratu a též i nouzový vypínač. 
 
Převodovka je poháněna třífázovým asynchronním motorem. Stejně tak i motor pro zdvihání. 
Rozvaděč je vmontován do lůžka vřeteníku. Tlačítko nouzového vypnutí a další spínače se nacházejí 
na levé přední straně vřeteníku (viz obrázek 6). 
Pro zajištění bezpečnosti obsluhy stroje musí být elektrický systém řádně uzemněn. 
 

6.2 Elektrické rozvody 
6.2.1 Hlavní spínač (QF1, QS1) 
Hlavní spínač (QF 1) slouží k připojení elektrického okruhu a je vybaven ochrannou jednotkou. 
Proudový okruh je spojen s automatickým spínačem (QS 1). Tento spínač chrání stroj před přetížením 
a zkratem v elektrickém rozvodu. 
 
6.2.2 Ochranný spínač hlavního motoru 
Hlavní motor je chráněn 3VU1340 automatickým ochranným spínačem (QF 2), jenž  chrání motor 
před přetížením.   
  
6.2.3 Ochrana čerpadla chladicí kapaliny 
Ochranu čerpadla chladicí kapaliny zajišťuje 3VE automatický ochranný spínač (QF 5). 
 
6.2.4 Vrtání závitů 
Vrtání závitů je prováděno pomocí převodníku (INV 1). Volbu provádějte pomocí spínače SX1. Doraz 
je seřízen pomocí spínačů SQ2 a SQ3. 
Spínač SX1 otočte do pozice „1“ (vrtání závitů)“ (1). V pozici „0“ proces zastavíte. Stiskněte spínač 
SB4. Vřeteno se začne otáčet směrem vpřed. (Stykač KM1). Sjeďte manuálně s vřetenem níže, dokud 
se nedotkne obrobku. Jakmile bude dosažena hodnota hloubky vrtání, sepne se koncový vypínač SQ 
2. Vřeteno se začne otáčet v protisměru a vzdálí se od obrobku. Jakmile se vřeteno dostane opět do 
své hořejší polohy, spustí se koncový spínač  SQ3. Vřeteno se opět začne točit směrem vpřed a první 
pracovní krok je dokončen. Pokud budete chtít kdykoliv v procesu práci přerušit, použijte za tím 
účelem spínač SB4. Vřeteno se začne točit obráceně a proces vrtání závitů je přerušen. Pokud poté 
tlačítko stisknete, vřeteno se začne točit opět směrem vpřed a můžete pokračovat dále s procesem 
vrtání závitů. 
Pro další vrtání závitů opakujte výše popsaný postup. K vrtání stiskněte spínač SX1 a uveďte jej do 
pozice „0“. Stiskněte SB2  a vřeteno se začne točit vpřed. Stiskněte spínač SB5 a vřeteno se začne 
otáčet v protisměru. K pozastavení činnosti vřetene stiskněte SB 3. Pokud si přejete změnit směr 
rotace, je nejprve nutné stisknout toto tlačítko. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Během vrtání závitů se motor otáčí střídavě vpřed a vzad. Neprovádějte proto více jak 8 vrtání během 
1 minuty. Prosíme, zastavte motor a nechte jej vychladnout, pokud dojde k situaci, že je zahřátý. 
Zabráníte jeho zničení. 
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6.2.5 Posuv motorem 
Pomocí jednoho ze třech ovladačů je možno s vřetenem poklesnout o 5-6 mm. Elektromagnetická 
spojka bude aktivována a posuv bude zahájen. Světelný ukazatel HL2 se rozsvítí. 
Proces bude pomocí koncového spínače pozastaven, jakmile bude dosaženo požadované hodnoty 
hloubky vrtání.  
Pokud je zapotřebí posuv zastavit, stiskněte opětně tlačítko, aby došlo k rozpojení elektromagnetické 
spojky. Vřeteno pak zajede do své výchozí pozice. 
 
Obrázek 6 – Elektroinstalace: 
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SX1 =volba naklápění 
SX2=spínač čerpadla 
QS1=hlavní spínač 
Transducer= měnič (uvnitř lůžka) 
Electric box=rozvaděč (uvnitř lůžka) 
QF1=Hlavní jistič 
Lifting motor=Motor pro zdvihání (uvnitř lůžka) 
 
6.2.6 Nouzové vypnutí 
Během obrábění je pomocí tlačítka SB1 vyvolat nouzové vypnutí stroje. Stykač přeruší přívod proudu 
a stroj se zastaví. Po opravě závady aby bylo možné stroj opět nastartovat, resetujte u nouzového 
vypínače mechanickou zábranu.   
  
6.2.7 Ochrana před nulovým napětím 
Ochranu před nulovým napětím zajišťují relé. Při obnovení dodávky proudu stiskněte KM1, relé se 
zapnou a stroj se opět rozeběhne. 
 
 
 
 

Main motor= hlavní motor 
Limit switch=koncový spínač 
Button switch=tlačítko 
Working lamp=pracovní světlo 
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6.2.8 Nadzdvihnutí lůžka vřeteníku (headstock), sloupu a vrtací hlavy 
Použijte ovladač SB8. Motor M2 se pohybuje pouze směrem vpřed. Vřeteník vyjede společně se 
sloupem směrem vzhůru. Stiskněte spínač SB9. Motor M2 se začne otáčet v protisměru a vřeteník 
začne sjíždět podél sloupu směrem dolů. Uvolněte spínač a pohyb se zastaví. 
 
6.2.9 Ochranný kryt 
Stroj není možné uvést do provozu, pokud není ochranný kryt namontován do správné polohy. 
 
6.2.10 Upnutí sloupu a vrtací hlavy 
Stiskněte tlačítko SB10 (SB11)na páce (18). Bude aktivováno hydraulické čerpadlo (M3). Sloup a 
posuvné rameno bude uvolněno. Uvolněte SB10 nebo SB11. Hydraulické čerpadlo (M3) se zastaví a 
sloup či vrtací hlava budou opět upnuty. 
 
6.2.11 Tlačítko montáže a demontáže pneumatického zařízení SB12. 
Při demontáži tlačítko zařízení přidržujte a současně stiskněte SB12 pro jeho uvolnění. Při montáži 
zařízení stiskněte SB12 poté, co zařízení zapadne do své polohy. 
 
 
 

6.3 Údržba elektrických zařízení 
Před začátkem údržbářských činností na stroji odpojte stroj od přívodu elektrické energie. 
Nečistoty či jiné zbytky materiálu odstraňujte pravidelně. Stroj promazávejte v pravidelných 
intervalech.  
Petrolej a benzín není k čištění elektrických zařízení povolen. 
Provozní hodnoty napětí v motoru se nesmí od jmenovitého napětí odchýlit o více než 10%.   
Aby byly zaručeny bezproblémově funkce stroje, je nutno na stroji provádět pravidelné údržbářské 
kontroly a činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radiální vrtačka a frézka BERNARDO SRB 50 

Stránka 18 z 37 
 

Obrázek 7-1   Elektroschéma stroje 
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Obrázek 7-2   Elektroschéma stroje: 
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Obrázek 7-3   Elektroschéma stroje: 
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Tabulka 3 – Seznam elektrosoučástek: 

Kód prvku Název Specifikace Ks  Pozn. 

QF1 Jistič 3VU1340-OMP0025A 1  

QF2 Jistič MS116-16A 1  

QF3 Jistič DZ47-63 (D)  3P10A 1  

QF4 Jistič DZ47-63 (D) 3P3A 1  

QF5 Jistič DZ108-20 0,4/0,63A 1  

QS1 Hlavní spínač JCH13-20 1  

SB1 Tlačítko nouzového vypnutí KPMT-10R, KCBHS-00, KCB-01 1;1;2  

SB2,5 Tlačítko CP1-10G-10 2  

SB6 Tlačítko CP1-10G-20 1  

SB3 Spínač CP1-10R-01 1  

SB4 Tlačítko  3  

SB10,SB11 Tlačítko LA42 (B) P-11/G 2  

SB8,SB9 Tlačítko CP1-10B-11 2  

SB12 Tlačítko LA42 (B) PJ-22 1  

SX1,2 Polohový spínač C2SS2-10B-10 2  

SQ1 Mikrospínač E62-10A 1  

SQ4-5 Mikrospínač LXW5-11D1/F 2  

SQ2,SQ3 Koncový spínač TL-Q5MC1 2  

KM1,4 Stykač A12D-30-10 AC24V 2  

KM2,3,5 Stykač A12D-30-10 AC24V 3  

  CA5-01 2  

KT1;KT2 Časové relé ST3PF-C AC24V  10S+TP288 2  

KA1 Relé HH52P DC24V (se sedlem) 1  

HL1-HL3 Signální světlo AD17-16AC24V 3  

EL1 Žárovka 25W AC24V 1  

T1 Transformátor JBK-250TH 400/24;24;27;27;9 1  

R1,V1 Odpor, Dioda RT2W62ohm, IN5404 po 1  

U1 Řídící jednotka FZCP0201-A 1  

QL1 Můstek QL20A 200V 1  

INV1 Měnič E82EV 402K4C 1  

RVP1,S1 Rychloměr RSD-27 1  

RW1 Knoflík naklápění WTH-1,1K  KYZ32-16-6J po 1  

 

7. Mazací a chladicí soustava stroje 

7.1 Mazací soustava 
Veškeré převodové mechanismy ve vřeteníku jsou mazány prostřednictvím olejového čerpadla. 
Hladina oleje musí být o něco vyšší, než je výška rysky na kontrolním okénku. Přílišné plnění způsobí 
vytékání oleje. Vodící dráhy, vrtací hlavu a též i seřizovací šrouby s pohybem nahoru či pohybem dolů 
vyžadují manuální promazávání. Převody, ložiska a hlavní vřeteno se mažou tuhými mazivy.  
Ložiska a též i pohonný systém vřetene musí být též pravidelně promazávány.   
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Mazací místa a požadavky na mazání viz obrázek 8. 
 
Obrázek 8 – Místa mazání stroje 

 
Č. na 
obrázku 

Umístění Interval mazání Mazivo 

1 Převody hlavního motoru Jednou za 6 měsíců  
 
Olej č. 40 

2 Převody motoru posuvu Jednou za 6 měsíců 

3 Šnekový hřídel Jednou za 6 měsíců 

4 Povrch upínáku vřetene Jednou za směnu 

5 Povrch sloupu Jednou za směnu 

6 Olejová nádržka hydrauliky Jednou za 6 měsíců 

7 Lineární vedení Jednou za směnu  
 
Mazivo ZL-3 Li 

8 Ložiska horní části sloupu Výměna oleje během 
údržby 

9 Ložiska ve střední části sloupu Výměna oleje během 
údržby 

10 Páka nahoru-dolů Jednou za 3 měsíce 

11 Skupina ložisek ve spodní části páky Jednou za 3 měsíce 

12 Skupina ložisek ve spodní části 
vřetena 

Jednou měsíčně 

13 Skupina ložisek horizontálního hřídele Jednou za 3 měsíce 
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7.2 Chladící soustava 
Vyjímatelná nádržka chladicí kapaliny se nachází na levé zadní straně pracovního stolu. Na přední 
straně krytu této nádrže je připevněno elektrické čerpadlo chladicí kapaliny. Rychlost průtoku chladicí 
kapaliny je možno regulovat pomocí kulového ventilu.    
Dbejte na to, aby byla chladicí kapalina pravidelně (každé 2 měsíce)vyměňována, protože jinak může 
zapáchat.  Před výměnou nové chladicí kapaliny nejprve vyčistěte nádrž chladicí kapaliny od nečistot. 
 

8. Zdvihání a instalace stroje 

8.1 Zdvihání 
 
Stroje jsou zákazníkům odesílány řádně zabalené a uvnitř obalu fixované. Při zdvihání stroje dbejte 
značek na obalu (vyznačená místa pro upevnění lana a těžiště). Když zvedáte dopravní obal, nesmí 
stroj stát vzhůru nohama nebo být v šikmé poloze. 
 
Na obrázku 9 je znázorněno zdvihání stroje. Mezi lana a stroj vložte měkký materiál, abyste tak 
zabránili poškození nátěru stroje. Stroj zdvihejte zpočátku pomalu a ověřte, zda vyznačené těžiště 
odpovídá skutečnosti.  
 

8.2 Instalace stroje 
Pracovní oblast stroje má průměr asi 4 000 mm. Kromě toho je třeba zohlednit prostor pro nástroje, 
krabici na nářadí a příslušenství stroje, a dále také prostor pro obsluhu a údržbu. 
 
Viz nákres uložení stroje (10). Když je betonový základ zcela suchý, je možné stroj uložit na 
nastavitelný podstavec. Po nasazení šroubů je možné jej vyplnit betonem. Šrouby dotahujte teprve, 
když je beton zcela suchý. Tolerance vyrovnání stroje nesmí překročit 0,04/1000 mm ve vodorovném 
i příčném směru. Zkontrolujte hodnoty všech součástí stroje podle seznamu. Odchylky nesmí 
přesahovat požadované hodnoty. 
 

8.3 Příprava stroje před spuštěním 
Před expedicí stroje je stroj přísně testován, zkontrolován a je s ním v dostatečné míře proveden 
zkušební provoz. Proto není po expedici stroje třeba na stroji provádět další seřízení či nastavení.  
Všechny plochy stroje před uvedením stroje do provozu očistěte pomocí utěrky namočené v petroleji 
či benzínu. Zkontrolujte dále všechna mazací místa body stroje. Poté stroj pomocí přepnutí hlavního 
spínače do polohy ON nastartujte a ponechte jej běžet v nižších otáčkách. Zkontrolujte správný směr 
otáčení stroje. Zkontrolujte dále, zda jsou plně funkční všechny ovládací prvky stroje. Zkontrolujte, 
zda hlučnost stroje se pohybuje v normálních mezích a zda teplota stroje dosahuje běžných hodnot. 
Stroj před plným uvedením do provozu ponechte běžet delší dobu, pokud se ukáže, že všechny 
součásti fungují náležitě, je možné jej začít používat. 
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Obrázek 9 – Zdvihání stroje: 
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Obrázek 10 – Základy stroje a instalace stroje: 
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9. Používání a provoz stroje 

9.1 Ovládací prvky stroje 
Všechny spínače, tlačítka a páky naleznete na obrázcích 1 a 7. 
 

9.2 Změna otáček vřetene a posuvu vřetene 
Nastavení otáček (13) vřetene je možné plynule pomocí dvou tlačítek (jedno pro zrychlení, druhé pro 
zpomalení), která se nacházejí na čelní straně vřeteníku, a dále pomocí páky (12) umístěné na vrchu 
vřeteníku. Nastavte rychlost pákou, když je stroj vypnut, pak stroj spusťte a stiskněte jedno z výše 
uvedených tlačítek.  Aktuální rychlost vřetene je vidět na digitálním displeji. 
 
Změnu rychlosti posuvu provedete otočením ruční páky (10) umístěné na horní části vřeteníku. Páka 
je v neutrální poloze pro rozpojení hnacího moment motoru, pokud je požadován manuální mikro-
posuv. 
 

9.3 Režim posuvu vřetene 
Stroj disponuje třemi druhy režimu posuvu vřetene: 
Manuální posuv: Pákou (7) umístěnou vpravo na vřeteníku. Při pohybu proti směru hodinových 

ručiček vřeteno sjíždí dolů. Při pohybu po směru hodinových ručiček vřeteno 
směřuje vzhůru. 

Automatický posuv: K dispozici jsou 3 páky, na konci vybavené tlačítkem (7). Vřeteno se bude 
posouvat automaticky předvolenou rychlostí, pokud jedno z těchto tlačítek je 
stisknuto. Při opětovném stisku kteréhokoli z těchto tlačítek se posuv zastaví. 

Manuální mikro-posuv:   
Vyžaduje dva kroky. Nejprve posuňte páku (10) do neutrální polohy. Poté 
stiskněte tlačítko (SB4) a posuňte vpřed ruční kolečko mikro-posuvu (11) 
vpřed a ujistěte se, že spojka je spojena. Nyní je možné ručním kolečkem 
mikro-posuvu otáčet a mikro-posuv probíhá. 

 

9.4 Nastavení hloubky vrtání 
Na přední straně vřeteníku je stupnice, kterou pro ovládání hloubky vrtání použijte. Povolte 
vroubkovaný šroub (9) otočným knoflíkem (8), nastavte stupnici na požadovanou hloubku, pak opět 
dotáhněte vroubkovaný šroub (9). Nyní je hloubka vrtání nastavena. 
 

9.5 Digitální displej 
Na pravé straně vřeteníku se nacházejí tlačítka pro digitální čtení dráhy posuvu. Jsou zde tlačítka pro 
zapnutí, reset a přepínání mezi metrickou a anglickou soustavou měr. Je možné zde zjistit hloubku 
řezu, nebo ji také nastavit předem. Tuto funkci lze využít pro malosériovou nebo kusovou výrobu. 
 

9.6 Vrtání závitů 
Spínač SX1 dejte do pozice pro vrtání závitů. Pak otočte pákou (7) posuvu a nechte závitník přiblížit 
obrobku. Vynaložte přiměřenou sílu odpovídající velikosti závitu. Po dosažení hloubky závitu se 
vřeteno začne otáčet zpět. Rychle otočte pákou (7) proti směru hodinových ručiček, aby se závitník 
vrátil.  
Pokud potřebujete vrtání závitů přerušit, stiskněte tlačítko SB4. Vřeteno se automaticky začne otáčet 
zpět a závitník se vrátí. 
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9.7 Frézování 
Vyberte frézovací kotouče a příslušenství podle požadavků na opracování a tvaru obrobku. Kotouče 
je možné k vřetenu připevnit pomocí upínáku nebo sklíčidla. 
 
Při frézování není možné používat ruční páku (7) pro manuální posuv ani automatický posuv, nýbrž 
pouze kotouč mikro-posuvu (11). Vřeteno po nastavení požadované hloubky frézování uzamkněte 
pomocí upínacího přípravku (clamping rod) (20). Nyní je možné začít s frézováním. 
Varování:  
upínací přípravek (21) je možné používat pouze pro upnutí vřetena při frézování. Pro úkony vrtání 
či vrtání závitů je nutné upínací přípravek uvolnit. V opačném případě lze s upínákem vřetene 
(spindle quill) jen těžko hýbat a jeho povrch by mohl být zničen. 
 

9.8 Rozšíření využití stroje 
S rozšířením využití stroje je počítáno již při návrhu stroje. Vpředu je na stroji připevněn 
čtyřúhelníkový pracovní stůl. Na levé straně strojního lůžka jsou tři vertikální T-drážky, do kterých lze 
upnout ve vertikální poloze dlouhé a těžké obrobky (nebo obrobky o velkém průměru). Kromě toho 
jsou na zadní straně stroje tři horizontální T-drážky, které mohou přidržovat naklopitelný stůl a na 
něm případně další příčný pracovní stůl (ten může být i na čtyřúhelníkovém stole). Na levou či zadní 
stranu strojního lůžka lze připevnit další podkladový stůl a pracovní stůl ve tvaru boxu. Na různé 
připevněné části lze upevňovat různé nástroje, přičemž lze využít toho, že vřeteno lze kolem sloupu 
utáčet. Navíc lze využití stroje ještě zvýšit, pokud nasadíte otočný stůl a indexovací stůl. 
 

10. Nastavení stroje 

10.1 Vyvážení vřetene 
Klidný běh vřetene je zajištěn pomocí spirálové pružiny na levé straně vřeteníku. Vyváženost vřetene 
by měla být nastavena tak, aby vřeteno i s vrtací hlavou neklesalo, pokud dojde k zastavení vřetene. 
K pevnému dotažení nebo uvolnění pružiny povolte šrouby u pouzdra pružiny a pouzdro odejměte. 
Poté opět pevně dotáhněte šrouby u pouzdra, jakmile pružina byla správně seřízena. 
 

10.2 Nastavení spojky posuvu  
Kulová ocelová spojka se nachází na horní straně šnekového hřídele. Pokud by docházelo k příliš 
velkému silovému odporu, spojka začne automaticky prokluzovat (Je možné slyšet zvuk „Ka). Brání 
tím poškození motoru. Spojku lze vidět po odmontování kotouče rychlosti posuvu. Použijte vhodný 
nástroj, se kterým lze provést otáčení kruhové matice se zářezem ve směru otáčení hodinových 
ručiček, čímž tento silový odpor redukujete. Maximální silový odpor stroje smí být 9000 N. Překročení 
této hodnoty je nebezpečné. Po nastavení silového odporu zajistěte spojku pomocí dotažení šroubu.    
 

10.3 Nastavení síly upnutí vrtací hlavy a sloupu  
Viz obrázek 11. 
Nastavení síly upnutí vrtací hlavy 
Upnutí vrtací hlavy probíhá pomocí přípravku na horním konci upínáku vřetene ve středu obou 
rovnoběžných naklápěcích válců. Upínací přípravky se skládají ze sady talířových pružin, pružinového 
upínáku, frikčního bloku ve tvaru V, pístu, válce a matic atd. Síla několika talířových pružin přitlačuje 
V- blok a upíná hlavu. 
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Nasaďte vrtací hlavu do středové pozice a otevřete kryt na levé straně. Šroubem otáčejte ve směru 
hodinových ručiček, abyste zvýšili upnutí. Pokud nedojde k dostatečnému upnutí, otevřete levý kryt 
upnutí sloupu, uvolněte poněkud potrubí olejového rozvodu a otáčejte pístem proti směru 
hodinových ručiček. Stlačí se tak talířové pružiny. Matici otočte po směru hodinových ručiček kvůli 
dostatečné síle upnutí. Po ukončení nastavení opět utáhněte potrubí olejového rozvodu a matici. 
Pokud je pohyb hlavy nyní jiný, znamená to, že upínací síla je příliš velká (nebo hydraulický tlak malý). 
V tom případě proveďte výše popsaný postup opačně, abyste tak upínací sílu snížili. 
 
Obrázek 11 – Nastavení upnutí vrtací hlavy a sloupu: 
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Nastavení upínací síly sloupu 
Struktura horní části sloupu (uvnitř upínáku) je na obrázku 11. Síla upnutí vychází z ploché kulaté 
pružiny, která stlačuje upínák sloupu a způsobuje, že vnitřní kužel těsně dolehne na vnější kužel 
sloupu. Když tlak oleje vnikne do upínáku sloupu, upínák a kroužek stoupají a kužel se rozpojí, čímž 
dojde k uvolnění. Během upnutí a uvolnění se tedy upínák poněkud pohybuje nahoru a dolů. 
 
Jsou k dispozici dvě místa, kde je možné upínací sílu nastavit.  Jedno naleznete na horním konci 
sloupu, kdy vrtací hlavu dejte do středové pozice, přičemž kryt otevřete a seřizovacím šroubem buď 
provádíte dotažení či uvolňování, čímž zvyšujete, nebo snižujete sílu upnutí. Druhé se nachází na 
spodním konci upínáku sloupu. Zde odmontujte upínací přípravek, uvolněte šroub „B“ o cca 1-2 
otáčky a následovně musí být šroub „C“ dotažen či uvolněn, čímž je možno provádět posouvat 
kroužek nahoru či dolů. Potom šroub B opět utáhněte. Síla upnutí může být nyní vyšší nebo nižší. 
Pomocí dotažení šroubu C se kroužek pohybuje dolů a síla upnutí stoupá.  
Šroub A se používá k řízení výšky upínáku sloupu. Čím je nastavena výše, tím větší je mezera mezi 
kužely. Za normálních okolností zvýšení o 0,15 mm plně dostačuje pro uvolnění. Příliš velká mezera 
není vhodná. Přitažení šroubu A snižuje výšku a uvolnění šroubu A výšku zvyšuje. 
 
Šroubů A, B a C je po 8 kusech, rovnoměrně rozprostřených. Při nastavování šroubů B a C postupujte 
malou silou. Konce šroubu A musí být v jedné rovině, aby stoupání bylo hladké. Při nastavování šroub 
A nejprve utáhněte, pak poněkud povolte. Měření je možné provádět hloubkoměrem. 
 

10.4 Nastavení hydraulického systému 
Pokud je síla upnutí vrtací hlavy a sloupu příliš velká a vzájemný odstup není dostatečný, působí to 
závažné problémy s otáčením vřeteníku. Proto musí být potom tlak v hydraulické jednotce zvýšen.   
Za tímto účelem otevřete levá dvířka u upínacího přípravku sloupu, objeví se ruční ovládací kolečko 
přepouštěcího ventilu.  Ponechte běžet olejové čerpadlo a změřte tlak. Povolte matici na přední 
straně ručního ovládacího kolečka, otáčejte ručním kolem a změřte výstupní tlak. Pohybujte 
vřeteníkem, nastavte požadovanou sílu, dotáhněte opět matici a uzavřete dvířka. Tlak by se měl 
v normální oblasti pohybovat v rozmezí 2 – 2,2 MPa. Tlak nemusí být příliš vysoký, pokud je povolení 
snadné. 
 

10.5 Nastavení spáry sloupu 
Obrázek 12 – Nastavení spáry sloupu 

 

vodící blok 

vodící klín 

šroub C, 

8 ks 

šroub A 



Radiální vrtačka a frézka BERNARDO SRB 50 

Stránka 30 z 37 
 

 
 
 
Poté co byl stroj delší dobu v provozu, může docházet k vibracím vřeteníku. Tyto vibrace jsou 
způsobeny rozšířením spáry díky opotřebení mezi sloupem a vodícím upínákem sloupu (column guide 
quill), vodícím klínem (guide key) a vodící drážkou sloupu (column guide slot), takže je nutné upravení 
spáry. 
 
Aby bylo možno provést potřebné seřízení, vyjměte nejprve ochranný upínák (protection quill) a 
otevřete kryt na pravé straně strojního lože a kryt na zadní straně stroje. Zde naleznete místo pro 
nastavení.  Povolte zlehka šrouby „A“ (2 kusy), dotáhněte pevně šrouby „B“ (3 kusy) a tím budete 
redukovat mezeru mezi sloupem a vodícím upínákem sloupu (column guide quill). Dbejte přitom na 
to, aby tato odchylka nebyla větší než 0,04 – 0,05 mm. Malá odchylka způsobuje, že všechny pohyby 
podél sloupu jsou těžce proveditelné a tím i poškozují sloup.  Lehké dotažení šroubu C může spáru 
mezi vodícím klínem a vodící drážkou sloupu eliminovat. Doporučujeme šroub nejprve utáhnout a 
pak nepatrně povolit. 
 
 

11. Používání stroje a jeho údržba 
11.1 Před spuštěním stroje pozorně přečtěte návod k provozu a ujistěte se, že rozumíte stavbě 
stroje a jeho provozu. Obeznamte se s rozmístěním všech ovládacích prvků stroje. 
11.2 Mazání stroje je velmi důležité. Je nezbytné stroj denně stroj mazat v souladu s požadavky 
této příručky. 
11.3 Maximální točivý moment stroje činí max. 140 Nm. Maximální síla odporu pohonného 
systému činí 9000 N. Vysoké otáčky kombinované s velkou posuvnou rychlostí se zásadně 
nedoporučují, neboť stroj poškozují. 
11.4 Standardní vrták s možností vrtání ve 118° disponuje sice značnou vrtnou sílou, vede ovšem 
k velmi rychlému opotřebování stroje, což může dále značně snižovat přesnost a zejména i kvalitu 
vrtaných průměrů. Ostření vrtacích nástrojů je proto nezbytné, obzvláště u vrtáků s velkým 
průměrem. Při vrtání v materiálech z litiny je lepší obrábět ve dvou různých úhlech. (Druhé vrtání pod 
úhlem 70°.) 

sloup 

šroub A 

šroub B 

šroub B 

šroub B 

vodící upínák 

sloupu 

šroub A 
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11.5 K čelnímu zahlubování se doporučuje používání záhlubníku s vodícím čepem se třemi 
hranami, neboť používání běžného vrtáku vede k vibracím. Pracovní výsledky u čelního zahlubování je 
možno zlepšit tím, že zadní úhel normálního vrtáku nahradíme dvěma různými úhly a zároveň snížíme 
vrtací rychlost a rychlost posuvu. 
11.6 Při častých změnách směru otáčení motoru při vrtání závitů dochází k přehřívání motoru a 
řemenu. Z tohoto důvodu se časté a dlouhé vrtání závitů nedoporučuje. Pokud dojde k přehřátí 
motoru, je nutné stroj vypnout a ponechat motor vychladnout.   
11.7 Při frézovacích činnostech je třeba zachovat dostatečnou řeznou sílu. Stroj je sice vybaven 
frézovací funkcí, přesto ale není konstruován jako frézka. Pokud frézujete s velkým využití síly, 
pohybuje se pracovní stůl kolem sloupu. Proto se doporučuje pracovní stůl i sloup před začátkem 
práce pevně utáhnout a zvolit přiměřenou posuvovou rychlost je nezbytné. 
11.8 Prosíme, uzavřete ventil chladicího systému na levé straně vřeteníku, pokud budete 
montovat či demontovat nástroje nebo upínat či měřit obrobek. Během těchto operací není chlazení 
nutné. Vypněte čerpadlo chlazení, pokud tento proces bude trvat déle než 10 minut. 
11.9 Filtr, hydraulické komponenty stroje, hadice a mazné díly stroje musí být neustále udržovány 
v čistotě. Čistěte je podle jejich aktuálního stavu. 
11.10 Nevysunujte vřeteno příliš, spíše využívejte nastavení výšky pracovního stolu, nežli pohybu 
vřetene. Upínací elementy řádně před výměnou každého nástroje očistěte. Poškozené či rezavé 
vrtáky je zakázáno používat. 
11.11 Čistěte rozvodovou skříň a pravidelně odstraňujte prach, který se tam nashromáždí. Při 
čištění elektrických dílů nikdy nepoužívejte petrolej, benzín či naftu. Doporučujeme používání 
tekutin, které nezpůsobují abrazi materiálu a které jsou nehořlavé, jako například chlorid uhličitý 
apod. 
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12. Přehled příslušenství stroje 
č. Popis Specifikace Norma Ks Poznámka 

1 Sklíčidlo s páčkou BT40/B16  1  

2 Sklíčidlo bez klíče 1-13 GB6087 1  

3 Krátká stopka dutého 
vrtání (morse hole) 

BT40/MT4  1  

4 Adaptér stopky nástroje 4-3 GB3477 1  

5 Adaptér stopky nástroje 4-2 GB3477 1  

6 Adaptér stopky nástroje 3-1 GB3477 1  

7 Kónický klínek pro stopku 
(Taper wedge for shank) 

Klín 1 JB3482 1  

8 Kónický klínek pro stopku 
(Taper wedge for shank) 

Klín 3 JB3482 1  

9 Tažný čep BT40x16 M16  2  

10 Baterie SR44  1  

11 Pojistka 5x25 5A,3A,1A  Po 2  

12 Podložka 160x80  10  

13 Otočný pracovní stůl   1 Zvláštní příloha 

14 Základna   1 Zvláštní příloha 

15 Pracovní stůl (tvar boxu)   1 Zvláštní příloha 

16 Příčný stůl   1 Zvláštní příloha 

17  BT40/MT3  1 Zvláštní příloha 

18 Krátká stopka dutého 
vrtání (morse hole) 

BT40/MT2  1 Zvláštní příloha 

19 Dlouhá stopka dutého 
vrtání (morse hole) 

BT40/MT4  1 Zvláštní příloha 

20 Dlouhá stopka dutého 
vrtání (morse hole) 

BT40/MT3  1 Zvláštní příloha 

21 Dlouhá stopka dutého 
vrtání (morse hole) 

BT40/MT2  1 Zvláštní příloha 

22 Sada stopek 6,8,10,12,15,16  Po 1 Zvláštní příloha 

23 Tažný čep BT40x16 M16  7 Zvláštní příloha 

24 Klíč 21x24 GB4388 1 Zvláštní příloha 
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RADIÁLNÍ VRTAČKA A FRÉZKA 

 
 
 
 
 
 

Model: SRB 50 
 
 
 
 
 
 

Protokol o kontrole 
 
 
 
 
 
 

Max. průměr vrtání:   50mm 
Max. průměr frézování:  80mm 
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Č. kontrola Schématický nákres Přesnost: 
Povolená 
odchylka (mm) 

Přesnost: 
Výsledek 
kontroly 

 
 
G1 

 
 
Rovnoběžnost 
povrchu 
pracovního stolu 

 

 
 
0,06 na každých 
měřených 300 
délky (přímo i 
úhlopříčně) 

 

 
 
G2 

 
 
Rovnoběžnost 
vedení vrtací hlavy 
s povrchem stolu 

 

 
 
0,30 na každých 
měřených 1000 
délky 

 

 
 
G3 

 
 
Rovnoběžnost 
rotace vedení 
vrtací hlavy 
s povrchem stolu 

 

 
 
0,05 na každých 
měřených 300 
délky 

 

 
 
G4 

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

                 

 
 
L=300 
a) 0,02 
b) 0,04 

 

 
 
G5 
 

 
 
Kolmost osy 
vřetene k povrchu 
pracovního stolu 

 

 
 
a) 0,1/300 
(a≤90°) 
 
b) 0,06/300 
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G6 

 
 
Kolmost osy 
vřetene k povrchu 
podkladové desky 
pracovního stolu 

 

 
 
a) 0,10/300 
(a≤90°) 
 
b) 0,05/300 

 

 
 
G7 

 
 
Pohyb osy vřetene 
vzhledem 
k pracovnímu 
stolu při upevnění 
vrtací hlavy a 
sloupu     

 
 
a) 0,1 
b) 0,1 

 

 
 
P1 

 
 
Změna 
pravoúhlosti osy 
vřeteníku 
k povrchu stolu při 
působení axiální 
síly      

 
 
F=8000N 
2/1000 
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RADIÁLNÍ VRTAČKA A FRÉZKA 

 
 
 
 
 
 

Model: SRB 50 
 
 
 
 
 
 

Obsah balení 
 
 
 
 
 
 

Max. průměr vrtání:   50mm 
Max. průměr frézování:  80mm 
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Č. Název Specifikace Ks Poznámka 

1 Stroj  1                                 

2 Sklíčidlo s páčkou 1-13 GB6087 1                                 

3 Adaptér sklíčidla  1                                 

 
4 

Adaptér stopky nástroje 4-3 JB3477 1                                 

4-2 JB3477 1                                 

3-1 JB3477 1                                 

5 Kónický klínek pro stopku (Taper wedge for 
shank) 

Klín 1 JB3477 1                                 

Klín 3 JB3482 1                                 

6 Oboustranný klíč 21x24 GB4388 1                                 

7 Baterie SR44 1                                 

8 Pojistka 5x25 1A, 3A, 5A Po 2                                 

9 Podložka 160x80 10                                 

10 Otočný stůl 400x600 1 Zvláštní příloha 

11 Základna stroje 550x1200 1 Zvláštní příloha 

12 Pracovní stůl (tvar boxu) 600x420x420 1 Zvláštní příloha 

13 Příčný stůl 640x205 1 Zvláštní příloha 

14 Koncová fréza 80x27 GB5242 1 Zvláštní příloha 

15 Stopka koncové frézy 27 nebo 30/7:24 1 Zvláštní příloha 

16 Stopka upínací vložky  1 Zvláštní příloha 

17 Upínací vložka 6,8,10,12,15,16 Po 1 Zvláštní příloha 

18 Matice pro T-drážku M16 GB158 4 Zvláštní příloha 

19 Vnitřní hexagonální šroub M16x70 B70 4 Zvláštní příloha 

 
20 

Návod k použití  1                                 

Protokol o kontrole kvality  1                                 

Obsah balení  1                                 

 


