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Úvod 

 

 
Váţený zákazníku! 
 
Těší nás, ţe jste se rozhodl pro zakoupení výrobku naší firmy. 
 
Tento návod k obsluze byl vypracován výhradně pro naše zákazníky. 
V této příručce naleznete veškeré nezbytné pokyny pro bezvadné pouţívání, obsluhu, údrţbu a pořizování 
náhradních dílů. 
 
POZOR: 
Výrobce trvale usiluje o vylepšování strojů, tudíţ můţe dojít k tomu, ţe změny, příp. vylepšení se 
v návodu k obsluze ještě neobjeví. Snaţíme se však návod k obsluze stále průběţně aktualizovat. 
 
Před uvedením stroje do provozu si prosím pozorně pročtěte tento návod k obsluze. 
Tím se vyhnete moţným problémům a škodám na stroji, které mohou vzniknout nesprávnou manipulací. 
 
Bezvadný a šetrný provoz stroje je moţný pouze tehdy, pokud je tento stroj pravidelně udrţován a 
náleţitě obsluhován. 
 
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody, které vzniknou nedodrţením následujících doporučení a 
pokynů. 
 
 
PWA Handels GesmbH
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Všeobecné bezpečnostní podmínky  

 
POZOR: 

 Před uvedením stroje do provozu nebo prováděním nastavení si prosím pročtěte tento návod k obsluze! 

 Tento stroj smí provozovat pouze proškolené osoby. Pokud nejste dobře obeznámeni s bezpečnostními 
opatřeními, která se týkají soustruhů, stroj bez odpovídajícího zaškolení nepouţívejte.   

Všechna ochranná zařízení musí být na svém místě. Stroj se nesmí nikdy provozovat bez ochranných zařízení 
 

 Před uvedením stroje do provozu si uvědomte, ţe všeobecné bezpečnostní podmínky hrají důleţitou roli je 
nutné se s nimi dobře seznámit , jelikoţ můţe vzniknout riziko úrazu , při nesprávném nebo vadném 
elektrickém zapojení můţe vzniknoout nebezpečí poţáru . 

 

 Udrţujte pracovní prostor a okolí v čistotě bez zbytečných předmětů abyste se vyvarovali zvýšenému riziku 
úrazu. 

 

 Stroj nesmí být umístěn ve výbušném nebo vlhkém prostředí. Dbejte na správné a dostatečné osvětlení 
.Zásadně neumísťujte stroj v blízkosti plynu na dešti nebo ve vlhku. 

 

 Dbejte na to aby se v blízkosti stroje nezdrţovali nepovolané osoby, především děti. 
 

 Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Stroj musí být uzeměn! Zásuvka, kabely vše musí být 
zrevidováno odborným pracovníkem. 

 

 Při práci buďtě obezřetní, nepracujte na stroji,  kdyţ jste unavení, berete silné léky, jste pod vlivem drog 
nebo alkoholu  nebo máte sklon k omdlévání.  

 

 Pouţívejte vhodný pracovní oděv, ne volné oblečení, dlouhé vlasy noste staţené nebo v čepici, sundejte 
prsteny, hodinky, řetízky, náramky, vázanky, šály a podobné předměty, které by mohl stroj zachytit a 
způsobit úraz. 

 

 Při práci vţdy pouţívejte ochranné brýle , ochranu sluchu a ochrannou masku. Pouţití ochranných brýlí a 
masky je obzvláště  nutné kdyţ pracujete s chemikáliemi. V případě velkého mnoţství obrobků kde je 
moţnost praáce s chemikáliemi je vhodné pouţívat komplet celou chrannou masku. 

 

 Při práci na stroji jej mějte vţdy na pevné rovné vyváţené podloţce - stojanu. 
 

 Pouţívejte ochrannou obuv s protiskluzovou podráţkou aby jste při práci neuklouzl a nezpůsobil si pádem 
na stroj úraz. 

 

 Odstraňte nástroj, který jste pouţili k nastavení stroje. Před zapnutím stroje se ujistěte, zda byl ze stroje 
odstraněn nepotřebný nástroj. 

 Náhradní díly pouţívejte jen ty , které doporučuje výrobce.Jinak by mohlo dojít k poškození. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 – 3 – 

Technická data 

 
Vzdálenost hrotů 300 mm 

Výška hrotů 90 mm 

Točný průměr nad loţem 180 mm 

Otvor vřetena 18 mm 

Rozsah otáček , plynulý 0 – 2500 U/min. 

Metrický závit (9) 0,5 – 2,5 mm 

Pinola 55 mm 

Uchycení pinoly MK 2 

Výkon motoru 0,40 kW / 230 V 

Hmotnost cca 38 kg 

 

 

Rozsah dodávky 
 

 3-čelis´tové sklíčidlo  80 mm 

 Ochrna sklíčidla 

 Čtyřpolohový oelový drţák 

 Výměnné kolo 

 Zadní stěna na třísky 

 Digitální ukazatel pro příčné  a vrchní suport. 

 Pevné upínací hrory 

 Návod k obsluze 
 
 

Zvláštní příslušenství  
 

 Lícní deska 100 mm s přírubou 

 Pevná luneta  

 Pohyblivá luneta 

 Pohyblivý upínací hrot typu PC, MK 2 

 Pohyblivý upínací hrot typu  SMA 

 MK 2 vč.. 7 výměnné vloţky 

 Noţový drţák pro rychlou výměnu systém Multifix, velikost A 

 Noţový drţák pro rychlou výměnu  Model BERNARDO vel. 1 

 Pohyblivý středící kuţel  MK 2 – 60 mm 

 Sada soutruţnických noţů s  HM-destičkou, 10 mm, 7-dílů. 

 Sada soustruţnických noţů s HM-destičkou, 10 mm, 5-dílů. 

 Sada soustruţnických noţů  10 mm, 38-dílů. 

 Sada soustruţnických noţů  8 mm, 11-dílů. 

 Vertikalní frézovací saně 

 Sada kleštin  4-16 mm, 8-tlg. 

 Podstavec  D1 
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Popis stroje 

 
 

Před každým uvedením do provozu 
 

 Před zapnutím stroje do elektrické sítě se přesvědčte   zda je vypínač OFF ve stavu vypnuto. 
 

 Neprovádějte na stroji ţádné změny, pouţívejte jen takové příslušenství které je doporučené.Nepouţívejte 
nevhodné příslušenství ve snaze rozšířit moţnosti stroje. 

 

 Zkontrolujte před kaţdým uvedením do provozu zda nejsou některé díly nebo části poškozené, případně je 
opravte , vţdy pečlivě zvaţte  zda jsou správně namontované a zda jsou funkční. 

 

 Zkontrolujte seřízení pohyblivých dílů stroje , jakoţ i ostatní funkce a díly stroje. Zkontrolujte polohu a 
upevnění všech pohyblivých dílů, volných dílů a upevňovacích přípravků a všechny další okolnosti , kteríé 
by mohly narušit řádný provoz stroje.  Veškeré opravy nechte provést odborně vaškoleného pracovníka. 

 

 Stroj se nesmí v ţádném případě uvést do provozu, pokud je některý vypínač nefunkční. 
 
 
 
 
 

Uvedení do chodu 

 

 Stroj není určen pro velkou strojírenskou sériovou výrobu, ale pro domácí pouţití. Nikdy jej nepřemáhejte, 
nepouţívejte jej pro práci, pro kterou je vhodný velký průmyslový stroj. Tento stroj odvede práci lepší a 
bezpečněji. Stroj pouţívejte jen pro takový rozsah práce pro který je určen. 

 

 Nezvedejte stroj za napájecí kabel.Nevytahujte kabel ze zásuvky pokud je stroj v chodu. 
 

 Stroj vypínejte z chodu vţdy příslušným vypínačem. Napájecí kabel odpojujte tahem za zástrčku . Nikdy kabel 
nevytrhávejte ze zásuvky. Před odpojením ze zásuvky stroj vţdy vypněte. 

 

 Stroj zapněte aţ po zasunutí kabelové zástrčky do zásuvky. Nikdy ne naopak. 
 
POZOR: 
Pokud jste si nejistý, nebo máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti práce se strojem,  nespouštějte stroj do provozu. 
Kontaktujte svého obchodníka nebo výrobce. 
 
 
 

Uzemnění 
 
Tento stroj je vybaven třívodičovým kabelem, přičemţ třetí vodič je zemnící . kabel zapojujte pouze do 
třívodičových zásuvek. Nepokoušejte se odpojit ochranný zemnící vodič odříznutím třívodičové zástrčky. Odpojení 
zemnícího vodiče má za následek ohroţení bezpečnosti práce a znamená zrušení záruky.  Zásuvka smí být zapnuta 
pouze do dobře zapojené a zrevidované zástrčky. Kaţdá změna, výměna můţe znamenat zvýšené bezpečnostní  
riziko a problémy s uznáním případných záruk.  
 
POZOR: 
Veškeré elektrikářské práce  smí provádět pouze kvalifikovaný odborně vyškolený pracovník. Neupravujte zástrčku 
jakýmkoli způsobem. Máte-li pochybnosti, nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. 
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Popis stroje  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vřeteník  
2. Příruba vřetene 
3. Ochrana sklíčidla - příslušenství 
4. 3-čelisťové sklíčidlo 
5. Drţák obrobku 
6. Příčné saně  
7. Hlavní suport  
8.  hrot koníku 
9. Koník  
10. Pojišťovací dráţka pro koník  
11. Loţe stroje  
12. Uloţení vřetene – vpravo nahoře  
13. Drţadlo pro posuv a hlavní saně  
14. Ukazatel pro závity – příslušenství  
15. Páka  pro automatický posuv  

16.         Páka pro posuv příčných saní  
17. Aрron 
18. Páka pro  posuv manuelních saní suportu. 
19. Závitové vřeteno  
20. Kryt pro motorové kartáče uhlíky  
21. Ukazatel závitů – stůl – příslušenství  
22. Kryt hnacího ústrojí  
23. Ovládací kolečko pro variabilní kontrolu rychlosti  
24. Vypínač VPŘED /VYPNUTO/ZPĚT  
25. Vypínač STOP/VYPNUTO 
26. Regulační páka pro zvýšení a sníţení otáček, rychlosti  
27. Páka pro boční vůli v závitu 
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Vřeteník  
 
Motor prostřednictvím ozubeného řemene pohání  vřeteno. Otáčky vřetene jsou proměnlivé a je moţné je regulovat 
ovládacím kolíkem nastavení otáček(23), který se nachází na hlavním ovládacím panelu. . 
 
Vřeteno má vnitřní   morse kuţel MK 3, do kterého je moţné zasadit hrot s čelní deskou nebo sklíčidlo.  
 
3-čelisťové sklíčidlo  (4) je upevněno na přírubě vřetene  (2) . Čelisťové sklíčidlo odejmeme tak ţe uvolníme tři 
zajišťovací šrouby na zadní straně příruby, a tak můţeme toto  společně se třemi šrouby bezproblémově stáhnout.  
 
Spolu se strojem se dodávají tří vnější čelisti, které rozšiřují moţnosti vyuţití sklíčidla. 
 
Vřeteno má v přírubě vyvrtaných 6 otvorů, do kterých je moţné upevnit celou řadu přípravků, jako např. 4-čelisťové 
sklíčidlo. 

 

 
Převodovka, hnací mechanismus 

 

 
 
Převodovka je zakrytována (22). Tento kryt odstraníme uvolněním obou šestihranných šroubů . 
 
Převody, zobrazené na obrázku přenášejí pohon na vodící šroub. Vodící šroub funguje jako šnek., při zařazení páky 
automatického posuvu  (15), která přivádí do záběru matici a pohybovým šroubem, se posuv přenáší na podélné saně 
a pak na řezný nástroj. Tím je rovněţ zajištěn nucený posuv pro řezání závitů i pro obecné soustruţnické práce. 
Otáčky vodícího šroubu a tím i posuv řezného nástroje jsou určeny konfigurací převodů.  Sledujte  níţe další 
objasnění. 
 
Pohon vodícího šroubu je moţné odpojitt prostřednictvím páky  (27). Toutéţ pákou je moţno také vřeteno 
.posouvat vpřed nebo vzad.  

 

Koník 

 
Koník  (9) je moţno navádět podélně po strojním loţi na poţadovanou pozici. Zafixujeme jej pomocí dráţek  (10) na 
základně. Vřeteno koníku má vnitřní morse kuţele MK 2 do kterého se upevňuje hrot.(8).  Samostatné kroutící 
centrum jakoţ i jiné sklíčidlo je moţné obdrţet od Vašeho obchodníka.  
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Saně podélného posuvu  
 
Saně podélného posuvu nesou příčný posuv (6), na kterém je namontován kříţový posuv a snoţovou hlavou (7), (5). 
Toto uspořádání dovoluje provádět náročnější a jemnější operace.Při zařazení páky automatického posuvu (15) 
namontované na suportové skříni (7) jsou sáně podélného posuvu poháněny pomocí vodícího šroubu, přes matici 
posuvu. 
 
Noţová hlava 
Poloha nástroje je dána otáčením kličky příčného posuvu, který zajišťuje pohyb napříč k soustruhu a polohou sání 
podélného posuvu, které zajišťují podélný pohyb. Dále je moţné oiuţít kříţový posuv, který umoţňuje pohyb v 
malých rozmezích v pravém úhlu nebo v nastaveném úhlu k příčnému posuvu, čímţ je moţné řezat krátké kuţele 
nebo úkosy.  

 

 
 
Příčný posuv a kříţový posuv jsou vybaveny stupnicí, která umoţňuje pohyb nástroje o přesně určenou délku (1 dílek 
stupnice představuje 0,025mm). Tato stupnice se otáčí spolus kličkou posuvu. Stupnici na příčném posuvu je moţné 
rovněţ při otáčení kličkou přidrţet v pevné poloze, coţ dovoluje nastavení nuly. 
 
Noţová hlava nese 8 šestihranných šroubů, které se pouţívají pro upevnění řezného nástroje do libovolné 
poţadované polohy. Do hlavy je moţné upnout aţ čtyři nástroje současně coţ usnadňuje a zrychluje práci.  
 
Noţovou hlavou se otáčí po povolení páky (A), čímţ se hlava lehce nazdvihne a lze jí snadno otočit. 
Der Stahlhalter wird gedreht, indem Sie den Hebel A an der Oberseite lösen. Lösen Sie den Hebel ausreichend, 
sodass Sie den Stahlhalter leicht anheben und sodann an die gewünschte Position setzen können. 
Ujistěte se bţdy ţe jste před dalším soustruţením noţovou hlavu a tím i nástroj zajistili pevným dotaţením páky. 
 

Motor 
 
V ţádném případě nesmíte motor oddělit, rozdělit nebo vlastnoručně měnit . Uhlíky (kartáče ) měnit je moţné jen při 
technické prohlídce. Uhlíky motoru je moţné vyměnit po odšroubování krytek, které jsou vidět na přední a zyadní 
straně stroje pod vřeteníkem. Jiné práce na motoru smí provádět jen kvalifikovaný odbvorně zaškolený pracovník. 
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Vybalení , montáž  & příprava 
 
Kdyţ stroj dosatenete , opatrně jej vybalte. Prověřte případný moţný eventuelní výskyt závad vzniklých při 
transportu nebo výskyt jiných škod. Prověřte zda  je i dodávka příslušenství kompletní. 
 

 
 

 
Soustruh je dodáván v dřevěném obalu s tímto příslušenstvím:  
 

1. Gumová patka  4ks 

2. Šrouby M6 s e zapuštěnou hlavou   4ks 

3. klíč zástrčný šestihranný - imbus   4ks 

4. klička sklíčidla   1ks 

5. Olejnička plastová  1ks 

6. popjistka   1ks 

7. plastové rukojeti s maticemi a šrouby  2ks 

8. Hrot s morse kuţelem MK 2  (pro koník) 

9. Vnější čelisti pro tříčelisťové sklíčidlo   3ks 

10. Dvojitý stranový klíč 2ks ( 8 x 10 mm a 14 x 17 mm) 

11. sada převodových kol  1ks 

S pomocí druhé osoby zvedněte stroj a postavte jej na pevnou podloţku nebo pracovní stůl (stojan) . Pomocí 
parafínu nebo rozpouštědla odstraňte všechny stopy konzervačního přípravku a lehce naolelujte včechny povrchy 
stroje.  
 
 Odšroubujte šroub, demontujte kličku a namontujte ji do správné polohy. Zkuste otáčet všemi kličkami posuvu a 
zkontrolujte, zda se otáčí lehce a posuvy se pohybují hladce a stejnoměrně.  
 
Upevněte plastová drţadla na kola ručního podélného posuvu a posuvu koníku, zajistěte je maticemi a zkontrolujte , 
zda se drţadla volně protáčí na svých osách avšak bez nadměrné vůle. 
 
Seřízení sání podélného posuvu, příčného posuvu a kříţového posuvu je provedeno v továrně tak, aby bylo 
dosaţeno hladkého pohybu v obou směrech. Pokud by však při přepravě došlo ke změně nastavení, coţ by se 
projevilo zadrháváním posuvu, proveďte seřízení. Viz další kapitola. 
Všechny klíče, které jsou nutné pro seřízení stroje jsou dodány spolu se strojem, stejně jako klička 3- čelisťového 
sklíčidla a náhradní pojistka. Drţák pojistky se nachází na hlavním ogvládacím panelu.  
 
Čtyři gumové patky jsou připevněny ke spodní straně loţe pomocí čtyř šroubů M6 s kuţelovou hlavou . Tyto šrouby 
jsou rovněţ pouţity pro upevnění zásobníku třísek. Doporučujeme však v zájmu dosaţení vyšší stability soustruhu 
připevnit jej k pevnému podkladu, jak je uvedeno níţe v kapitole "Montáţ".  
Tři vnější čelisti pro 3- čelis´tové sklíčidlo rozšiřují moţnosti sklíčidla . 
 

 

 



 – 9 – 

Montáţ 

 
 
POZOR: 
Neuvádějte stroj do provozu pokud jste nedokončili jeho montáţ a neodstranili montáţní nářadí. 
 
 

Montáž soustruhu  
 
Soustruh umístěte k pevnému podkladu ( pracovní stůl, podstavec) v přiměřené pracovní výšce. Pro postavení stroje 
je nutná pomoc druhé osoby.  
 
Dbejte aby stroj nebyl umístěn ve vlhkém nebo výbušném prostředí . Prostor, kde je stroj umístěn musí být dobře 
osvětlen a kolem soustruhu musí být dostatečně velký pracovní prostor. V případě, ţe nechcete soustruh instalovat 
stabilně, je moţné jej upevnit na překliţkovou desku tloušťky 20mm o minimálních rozměrech 800x300mm 
(upevňovací otvory umístěné ve středu desky). Při práci se deska se soustruhem upevní ke stolu pomocí truhlářských 
svěrek. 
 
Rozteče děr pro ustavení stroje 
 

 
 

 

 

Spouštění soustruhu 

 
 
Zapojte stroj za dodrţení všech bezpečnostních pokynů do zásuvky . nastavte páku rozsahu otáček (26) do 
poţadované polohy. Zkontrolujte aby příčný posuv byl dostatečně vzdálen od sklíčidla a aby páka automatického 
posuvu byla v neutrální poloze. (směrem vzhůru).  
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1. Přepínač levý pravý (C) (vpřed/vypnuto/vzad) na hlavním ovládacím panelu přepněte do poţadované 

polohy. Potom uvolněte tlačítko nouzovéhozastavení tak, ţe červené tlačítko (B) lehce stlačíte a zatlačíte jej 

směrem k vřeteníku (viz šipka na tlačítku).  

2. Stroj zapněte tím, ţe lehce otočíte ovládacím kolečkem  (A) nastavení otáček směrem vpravo. Při zapojení 

pohonu bude slyšet cvaknutí, ale vřeteno se nezačne otáčet, dokud neotočíte knoflíkem o trochu dále. 

Dalším otáčením knoflíku se budou otáčky zvyšovat. 

 

Při prvním spuštění nechte soustruh běţet po dobu cca 5 min. 

 
Pokud by jste soustruh přetíţili , nouzovým vypínačem stopněte stroj a otevřete kryt aby stroj vychladl.  Pak je třeba 
vypínač vpřed/vypnuto/vzad několik vteřin v pozici OFF přidrţet aţ zhasne kontrolka poruchy a pak je moţno stroj 
znovu uvést opět do chodu.  
Pro přezkoušení zda mikrospínač pro kryt sklíčidla funguje prove´dte následující: 
 

 Přezkoušejte zda je stroj zapojen do elektrického přívodu . 

 Otevřete tlačítko  Stoрр (B). 

 Otáčejte knoflíkem pro rychlost (A) ve směru otáčení hodinových ručiček. 

 Zavřete kryt  přes sklíčidlo  (3). 

 Stlačte tlačítko vpřed/vypnuto/vzad do poţadovaného směru. (C). 

 
Pokud se kryt sklíčidla hýbe směrem nahoru, dolů a přitom ukazatel poruchy bliká, pak dejte talčítko 
vpřed/vypnuto/vzad do pozice OFF. Ukazatel poruchy pak zhasne. 

 
Pokud tlačítko vpřed/vypnuto/vzad (C) pouţíváte , ke startování soustruhu, případně zastavení,  můţe toto 
zapříčinit, ţe signalizace přestane fungovat a stroj se můţe rychleji pouţít. 
 
POZOR: 
Nikdy nepřepínejte rozsah otáček z vysokého (HOCH) na nízké (NIEDRIG) za chodu stroje. 

Vţdy neţ přistoupíte ke změně nastavení stroje, nebo jeho seřízení, včetně regulace rozsahu otáček -  vypněte 

stroj přepínačem levý pravý chod.. 
 
Startování stroje  za normálních podmínek 
 
Dodržujte všechna výše uvedená bezpečnostní opatření a  

 

 Dodrţujte všechna výše uvedená bezpečnostní opatření a ujistěte se ţe obrobek můţe plně a bez překáţek 
rotovat. 

 Nastavte rozsah otáček pákou podle potřeby . 

 Nastavte tlačítko vpřed/vypnuto/vzad  (F/O/R) na panelu do pozice vpřed - Forward. 

 Mějte v patrnosti zda je pákou pro automatický posuv aktivován, či nikoli , zda je potřebný, či nikoli. 
 
POZOR: 
Výše uvedené body je nutné vţdy provádět. 
 
Pokud chcete pracovat s automatickým posuvem dejte tlačítko vpřed/vypnuto/vzad do pozice  FORWARD 
Pokud budete pracovat bez automatického posuvu, nastavte páku do neutrální pozice.  

 Fahren Sie fort wie auf der vorherigen Seite beschrieben. 

 Kdyţ jste s prácí hotovi,nebo chcete práci přerušit, vţdy  nastavte tlačítko do pozice OFF a vypněte stroj z 
elektrického přívodu. 

 
POZOR: 
Uveďte VŢDY tlačítko vpřed/vypnuto/vzad do pozice OFF dříve neţ přistoupíte ke změně nastavení stroje, nebo 
jeho seřizování, včetně regukace rozsahu otáček. 
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Jednoduché soustružení 
 
Nastavení soustruhu pro určitý druh práce provádějte a plně zkontrolujte zásadně před jeho spuštěním (viz výše). 
 
Následující odstavec je vodítkem pro nastavení soustruhu pro jednoduché soustruţnické operace. 
 
Svoji práci si vţdy naplánujte. Mějte po ruce výkresy nebo plány, dále měřící pomůcky, jako jsou mikrometry, 
posuvná měřidla, kalibry atd. 
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Zvolte si řezný nástroj, kterým provedete poţadovaný řez a namontujte je do noţové hlavy. Přitom ponechte co 
moţná nejmenší přesah. Nástroj zajistěte třemi šrouby . ( V ideálním případě má být přesah asi 10mm, ale ne více 
neţ 15mm - platí pro přímý nůţ.) 
 
Je důleţité, aby špička noţe byla v ose obrobku nebo velmi mírně pod ní. V ţádném případě nesmí být špička noţe 
nad osou obrobku. 
 
Pokud je to nutné , pouţijte příloţky pro podloţení noţe tak, aby byla zajištěna jeho správná výška. Pokud je špička 
noţe nad osou, je jediným řešením pouţít jiný nůţ nebo zbrousit špičku. 
 
Správná výška špičky noţe se zkontrolujetak, ţe se nůţ umístí tak, aby se jeho špička téměř dotýkala špičky hrotu 
koníku-špičky by sče měli dotýkat. Pokud tomu tak není, nastavte výšku noţe, jak je výše popsáno. 
 
Po upevnění noţe upevněte obrobek a to buď do sklíčidla nebo na čelní desku. Pokud je to nutné, pouţijte pro 
opření hrot koníku ( v případě, ţe obrobek nelze pevně upnout sklíčidlem nebo v případě obrobku o velké délce a 
malém průměru).  
Pokud se koník nebude pouţívat, je moţné jej zcela demontovat po odšroubování upevňovací matice  
 
Pomocí rysky nebo podobného prostředku si označte povrch obrobku v bodě, kde se má řez skončit, tj.osazení. Sáně 
podélného posuvu přesuňte tak, ţe špička noţe je přesně proti značce. Přesuňte příčný posuv tak, aby se špička 
nástroje dotýkala obrobku.   
Při provádění těchto operací otáčejte sklíčidlo rukou, aby se zjistilo, zda se obrobek volně otáčí bez jakýchkoli 
překáţek, t.j. zda je mezi saněmi, příčným posuvem, noţovou hlavou, noţem a sklíčidlem dostatečný prostor. 
 
Můţe se stát, ţe pro zajištění dostatečného prostoru bude nutné přenastavit polohu kříţového posuvu, nebo znovu 
upnout obrobek do sklíčidla. 
Po nastavení odtáhněte řezný nástroj a sáně přesuňte směrem od vřeteníku. Nůţ přesuňte směrem k obrobku podél 
povrchu, který se má obrábět a otáčejte přitom obrobkem rukou za sklíčidlo. Dále pomalu nůţ přibvliţujte, aţ se 
právě dotkne obrobku. Označte si tuto polohu vynulováním stupnice na příčném posuvu (tzn. Otočte pohyblivou 
stupnici tak, aby nulové značky souhlasily. 

 

 

 

 
 
Po vynulování stupnice odtáhněte nůţ od obrobku o jednu úplnou otáčku a přesuňte sáně podélného posuvu tak, 
aby byl nůţ blízko k pravému konci obráběného povrchu. Příčný posuv opět přibliţte o jednu otáčku, aţ nulové 
značky opět souhlasí. 
 
POZOR: 
Kdyţ přejíţdíte přes nulovoé značky, odjeďte zpět alespoň o polovinu otáčky a potom  pomalu vraťte nulové značky 
k sobě. Kdykoli pouţíváte stupnici jako indikátor pro přiblíţení příčného nebo kříţového posuvu, vţdy dodrţujte 
tento postup. Důvodem je vymezení vůlí převodů, posuvů atd. 
Dále otáčejte kličkou o hodnotu, která je rovna poţadované hloubce záběru.  
Při hrubování doporučujeme nepřekračovat hloubku záběru  0,010" (0,25 mm)  
 
 
Nastavení je nyní dokončené a je moţné začít soustruţit. Dříve však zkontrolujte polohu:: 
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 Páka automatického posuvu. Pro manuální posuv musí být v poloze vzhůru. 

 Páka ovládání vodícího šroubu. Pokud není poţadován automatický posuv , musí být nastavena na neutrál. 

 Páka přepínání rozsahu otáček vřetene - musí být nastaven na poţadovaný rozsah.. 
 
Spusťe soustruh, jak je výše popsáno a pomalu, pomocí kličky ručního posuvu, posunujte nůţ do řezu. Pokračujte, 
dokud se nedostanete ke značce, kterou jste si na obrobku udělali dříve. Potom nůţ odtáhněte o jednu nebo dvě 
otáčky příčného posuvu. Přesuňte sáně podélného posuvu zpět na začátek, poté nůţ přesuňte zpět o stejmý počet 
otáček, plus o poţadovanou hloubku řezu a celý proces opakujte. 
 
POZOR: 
Tento postup platí pro všeobecné hrubování.  
 
 
 

Jednoduché soustružení s nuceným posuvem 
 
Při jednoduchém soustruţení s nuceným posuvem se pouţívá stejné základní nastavení jak je popsáno v předchozí 
kapitole. Páka vodícího šroubu se nastaví do polohy "vpřed " - FORWARDa pákou automatického posuvu  (13) 
Se ovládá pojezd saní podélného posuvu. 
Jak jiţ bylo popsáno v předchozích kapitolách, otáčky vodícího šroubu a tím i rychlost posuvu nástroje jsou závislé 
na konfiguraci převodových kol ve skříni převodů. 
Rychlost posuvu pro normální soustruţení je podstatně niţší neţ pro řezání závitů. Soustruh je dodáván s 
převodovými koly pro normální soustruţení, avšak pokud změníte převody pro řezání závitů, nezapomeňte je znovu 
změnit pro normální .  
 
Konfigurace převodových kol je uvedena v tabulce níţe., kde je rovněţ vysvětlen způsob výměny převodových kol. 
 

 Dodrţujte všechna výše uvedená bezpečnostní pravidla. Nastavte řezný nástroj k pravému okraji obrobku. 
Poţadovanou hloubku řezu nastavte na příčném posuvu. 

 Páku vodícího šroubu nastavte do polohy "vpřed"  FORWARD . Přepínač vpřed/vypnuto/vzad na 
hlavním panelu nastavte na "vpřed" -FORWARD. Spusťe soustruh. 

 Pravou rukou otáčejte knoflíkem, dokud nedosáhnete poţadovaných otáček vřetene. Páku automatického 
posuvu stlačujte dolů, aţ se matice dostane do pevného záběru s vodícím šroubem. 

 POZOR: 
             Levou ruku si vţdy nechte volnou, aby v případě potřeby bylo moţné stisknout tlačítko nouzového         
zastavení stroje. 
 

 Pečlivě sledujte pohyb nástroje, který se blíţí ke značce na obráběném povrchu, která určuje konec 
obrábění. Jakmile na ní nástroj ojede, prudce vytáhněte páku automatického posuvu nahoru a ujistěte se, ţe 
nástroj zastavil. Pokud je při soustruţení osazení poţadována větší přesnost, je nutné řez dokončit ručně.  . 

 
POZOR: 
Pokud je třeba osazení s prfektně ostrými hranami, je třeba pouţít patřičně nabroušený nástroj. 
 

 Odtáhněte nástroj o jednu nebo dvě úplné otáčky příčného posuvu. Poté přejeďte saněmi podélného 
posuvu tak, aby se nástroj přesunul opět na počátek své dráhy. Přisuˇmte nástroj do řezu o stejný počet 
otáček příčného posuvu, plus hloubka řezu, stlačte páku automatického posuvu směrem dolů a proveďte 
další řez. 
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Soustružení úkosů 
 
Při soustruţení úkosů se pouţívá kříţový posuv, který je namontován na příčném posuvu a pro normální 
soustruţnické operace je nastaven do pravého úhlu. Pravý úhel je indikován nulovou značkou na stupnici, která se 
kryje se značkou na tělese příčného posuvu. 

 

      
 

 
Pro soustruţení úkosů se kříţový posugv nastaví následujícím způsobem. Nejprve odjeďte s posuvem, dokud se 
neodkryjí oba šrouby IMBUS  (A). 
 
Oba šrouby povolte tak, aby bylo moţné kříţovým posuvem natočit do poţadovaného úhlu podle stupnice. Posuv v 
této poloze zajistěte opětovným dotaţením šroubů. 
 
Kuţel nebo úkos se soustruţí tak, ţe se vhodným způsobem nastaví příčný posuv a potom se ruční kličkou 
kříţového posuvu vede nůţ do řezu. 
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Řezání závitů 
Tato operace vyţaduje určitou úroveň zručnosti a přesnosti. Nedoporučujeme tuto operaci provádět, pokud nejste 
zcela obeznámeni se všemi funkcemi soustruhu.  
Princip řezání závitů je stejný jako soustruţení s nuceným posuvem - sáně podélného posuvu se nuceně pohybují 
směrem k vřeteníku, jediný rozdíl spočívá v tom, ţe rychlost posuvu je vyšší , to je dáno konfigurací převodových 
kol. Nůţ se tudíš pohybuje ještě blíţe k rotujícímu sklíčidlu. Proto je nutné věnovat velikou péči a pozornost tomu, 
aby nůţ nenajel do sklíčidla, protoţe to by mělo za následek katastrofální poškození soustruhu. 
Soustruh je dodáván s vodícím šroubem, který je vhodný pro řezání imperiálních závitů v rozsahu od 12 do 52 závitů 
na palec nebo metrických závitů se stoupáním v rozsahu od 0,4 do 2,0mm. Je důleţité myslet na to, ţe typ závitu, 
jaký budete řezat(t.j. UNF, BA, BSP, BSW, atd.) je zcela závislý na řezném profilu nástroje a ţe profil závitu  je pro 
kaţdý typ závitu rozdílný. 
 
Detailní informace o technikách řezání závitů, řezných nástrojích najdete ve vhodné příručce, nebo ji získáte od 
kvalifikovaného soustruţníka. 
 
Všeobecný postup řezání závitů je následující: 
 

 Snaţte se zajistit maximální moţnou vzdálenost konce plánovaného závitu od sklíčidla. Pokud je to moţné, 
vysoustruţte zápich, který má menší průměr, neţ je kořenový průměr závitu. Při řezání dlouhých závitů 
můţe být nutné pouţít lunety. (viz příslušenství) 

 Nainstalujte příslušnou sadu převodových kol podle poţadovaného závitu. Správným způsobem 
namontujte řezný nástroj. Nastavte poţadovanou hloubku řezu a naje´dte s nástrojem  na začátek řezu. 

 Za dodrţení všech výše uvedených bezpečnostních opatření spusťe soustruh, přičemţ páka automatického 
posuvu je v neutrální poloze ( nahoru) 

 Prudce zařaďte automatický posuv a otočte přepínačem "pravý chod/0/levý chod do polohy pravý chod. 

Kdyţ se nástroj přibliţuje ke konci řezaného závitu, otočzte přepínačem do polohy "Vypnuto. Nerozpojujte 
páku automatického posuvu. 

 Kličkou příčného posuvu odjeďte noţem od obrobku. Přitom si zaznamenejte přesnou polohu rysky a 
počet otáček kličky. Přepínač přepněte do polohy "vzad (levý chod), sáně podélného posuvu přejedou zpět 
do počáteční polohy. Pak přepněte přepínač do polohy "O". Pomocé příčného posuvu najeďte s noţem do 
záběru o přesný počet otáček plus o poţadovanou hloubku řezu. 

 Opakujte  dokud není závit hotový. 
 
 

Výměna převodových kol pro řezání závitů 
Vodící šroub je poháněn přes sadu převodových kol od ozubeného kola vřetene. Převodový poměr proto určuje 
počet otáček vodícího šroubu ve vztahu na otíčky vřetene. Tzn. Ţe jedna otáčka vřetene způsobí otočení vodícího 
šroubu o hodnotu určenou převodovým poměrem. Nastavením převodových kol na určitý převodový poměr lze 
proto vytvářet závity o známém rozměru, u imperiálních závitů se tento rozměr udává v počtu závitů na palec TPI 
(Threads рer Inch), u metrických závitů se udává hodnotou rozteče (v mm). Jak jiţ bylo uvedeno, výsledný závit 
bude zcela závislý na profilu řezného nástroje. Detailní informace o řezných rychlostech a práci s různými druhy 
materiálů přesahují rozsah tohoto návodu, proto doporučujeme získat tyto informace z vhodné odborné příručky 
nebo od kvalifikovaného soustruţníka. 
Níţe uvedené schéma ukazuje rozměry závitů, které je moţné řezat s příslušnou konfigurací převodových kol dle 
odpovídajícího sloupce. 
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 POZOR: 
Soustruh se z továrny dodává nastaven pro normální soustruţnocké operace s nuceným posuvem, při kterém je 
konfigurace převodových kol následující: 
 
Převod A  20T 
Převod B  80T 
Převod C  20T 
Převod D  80T 
 

 
 

 
Tabulka pro řezání imperiálních závitů 
                                                        
                                            Počet závitů na palec  Převod 

 
 

 
Příklad  1: 
Pro řezání rozteče 12 závitů na palec (TPI) pouţijte kolo 40T v poloze A, kolo 30T v poloze D jakokoli vhodné kolo 
v poloze B, kterým se propojí A a D. 
 

Příklad  2:: 
Pro řezání rozteče 13 závitů na palec (TPI) pouţijte kolo 40T v poloze A. 
                   Kolo 65 T v poloze B 
                   Kolo 60 T v poloze C 
                   Kolo 30 T v poloze D  
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Tabulka pro řezání metrických závitů 
                                   Rozteč v mm                           Převod                  

 
 

Příklad 1: 
Pro řezání rozteče 0,5mm/T pouţijte kolo 
     20 T v poloze A 
     50 T v poloze B 
     60 T v poloze D 
 

Příklad  2: 
Pro řezání rozteče 0,4 mm/T pouţijte kolo 
    20 T v poloze A. 
    50 T v poloze B 
    40 T v poloze C 
 
Před výměnou převodových kol soustruh vypněte a odpojte ze zásuvky. 
 
Demontujte kryt převodů, který je zajištěn dvěma šrouby. (IMBUS) 
 
Převodové kolo A je kolo hnací, kolo D je hnané. V sestavě jednoduchého převodu (viz obr. A ) funguje kolo B jako 
předloha a tudíţ nezáleţí na jeho velikosti - je moţné pouţít jakékoli hodné kolo, které propojí kolo A a kolo D. 
Vhodnost kola je určena volným místem v sestavě převodu. 
 
Poloha hřídelů, které nesou kola A a D je pevná: 
     Všechna nastavení se proto provádějí na hřídeli, která nese kolo B a C. A to pomocí seřizovacího mechanismu 
"A". 
  

 

 
 

 Odšroubujte šrouby IMBUS které zajiš´tují kola A a D, následně šrouby zajišťující kola B a C. 
 

 Aby bylo moţné kola B a C dostat ze záběru a snadněji demontovat, povolte rovněţ matici, která zajišťuje 
hřídel nesoucí kola B a C a matici zajiš´tující seřizovací mechanismus "A" . 
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 Demontujte kola, přitom uschovejte klínky na všech hřídelích. Namontujte kola určená pro řezání 
poţadovaného závitu. Kola nasaďte bez ohledu na obvodovou polohu. Počet zubů je na kaţdém kole 
vyznačen . namontujte zajišťovací šrouby, přičemţ ploché podloţky musí být umístěny na náboji kaţdého 
kola. 

Pozn. Montujete-li sloţený návod viz obr. B, musí být montován rovněţ vymazovací mezikus s klínkem na 
hřídel nesoucí kolo D, a to za kolo tak, aby vyrovnal vzdálenost kola D a kola C. 
 

 PřesuŇte hřídel, která nese kola B a C spolu se seřizovacím mechanismem "A" tak, aby se kola dostala do 
záběru. Pak dotáhněte zajiš´tovací matice. Tato operace se někdy můţe provádět i nadvakrát, ale vţdy je 
nutné zajistrit minimální moţnou vůli převodových kol, aniţ by ovšem byly příliš dotaţené. Vůli nejlépo 
odzkoušíte otáčením vřetene rukou. 

       Namontujte kryt převodů a zajistěte je dvěma šrouby. 
 
 
 
 

Údrţba 

 
Pro spolehlivý provoz soustruhu je důleţité, aby byla zajištěna řádná údrţba. 
 

Před započetím práce 
 
Před započetím práce soustruh vţdy zkontrolujte Všechna poškození a funkční závady musí být odsztraněny . 
Poškození obrobených povrchů lze opravit brusným kamenem . odzkoušejte. Zda se všechny díly pohybují snadno a 
rovnoměrně. 
Vstříkněte několik kapek oleje do kanálků obou loţisek vodícího šroubu (obě koncové konzoly) a to jednou aţ 
dvakrát denně (při trvalém provozu). Při olejování levého loţiska je nutné demontovat kryt převodů. 
Několik kapek oleje vstříkněte rovněţ do kanálku kříţového posuvu, ktrerý se nachází na jeho horním povrchu, mezi 
oběma šrouby IMBUS. 
 
 

Po skončení práce 
 
Stroj očistěte od třísek a pečlivě očistěte všechny povrchy. Byla-li pouţita chladící kapalina, proveďte její úplné 
vypuštění ze zásobníku. 
Všechny díly stroje musí být suché a všechny obrobené povrchy musí být lehce naolejovány. 
Demontujte řezné nástroje a uloţte je na bezpečné místo. 
 
 

Uhlíky motoru 

 

 
 
Motorové uhlíky (kartáče) je moţné vyměnit po odšroubování čepiček, krytek, které jsou vidět na přední a zadní 
straně stroje, pod vřeteníkem. Viz obrázek výše. 
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Seřízení stroje 

 
 
Čas od času můţe být pro udrţení optimální provozuschopnosti nezbytrné provést seřízení různých součástí 
soustruhu. Na soustruhu se provádějí tyto seřizovací práce: 
 
 

Seřízení příčného posuvu 
 
Příčný posuv je namontován na rybině . mezi šikmými povrchy na jedné straně rybiny je seřizovací podloţka, kterou 
je moţné dotahovat proti druhé straně rybiny. Příloţka se seřizuje pomocí tří seřizovacích šroubů. Seřizovací šrouby 
se nacházení na pravé straně posuvu, přímo pod rukojetí kříţového posuvu.  
Seřizování se provádí vţdy po čase, kdy se vlivem opotřebení začne projevovat vůle v posuvu. Seřizovací příloţka 
umoţňuje vymezit vůli, čímţ se zajistí hladký a rovnoměrný chod posuvu. 
 
Postupujte následujícím způsobem: 
● Povolte všechny zajišťovací matice na seřizovacích šroubech. Seřizovací šrouby stejnoměrně (stejným 
dotahovacím momentem ) dotáhněte proti rybině. Šrouby by měly pevně drţet posuv na místě, to odzkoušejte 
kličkou posuvu, neotáčejte ji však násilím.  

 

 
 
 
 

 Vyšroubujte kaţdý seřizovací šroub pouze o 1/4 otáčky, pok dotáhněte zajišťovací matice. 
 

 Znovu odzkoušejte otáčet kličkou. Pohyb posuvu by měl být lehký a stejnoměrný po celé délce .  

  Pokud je pohyb příliš volný, dotáhněte všechny seřizovací šrouby o 1/8 otáčky. Znovu odzkoušejte. 
Naopak, jde-li pohyb příliš ztěţka, vyšroubujte šrouby o 1/8 otáčky. Takto postupujte, dokud není 
dosaţeno správného nastavení. 

 Dotáhněte všechny zajišťovací matice, přitom dávejte pozor, abyste nepohnuli seřizovacími šrouby. 
 

 Po ukončení seřízení posuv zcela stáhněte a naolejujte oba kluzné povrchy a vodící šroub. Pak posuv 
přesuňte na své obvyklé místo. 
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Klička příčného posuvu 
 
Klička příčného posuvu by se měla pohybovat volně, stupnice se musí pohybovat spolu s kličkou. Pokud se začne 
projevovat nějaké zadrhování , jedná se pravděpodobně o třísku, která se dostala mezi kluzné povrchy. Demontujte 
zajiš´tovací šroub IMBUS, který drţí rukoje´t kličky. Demontujte rukojeť a stáhněte krouţek se stupnicí . velmi 
pečlivě demontujte malou pruţinovou destičku, kkterá sedí v dráţce pod krouţkem . 
 
Celou setavu vyčistěte a namontujte v obráceném pořadí. Pruţinovou destičku je nutné přidrţet na místě malým 
šroubováčkem (nebo podobným nástrojem) a zatlačit ji tak, aby bylo moţné krouţek správně nasadit na hřídel.. 
 
 

Seřízení křížového posuvu 
 
Kříţový posuv pracuje stejně jako příčný posuv. Seřizovací šrouby se nacházejí na levé straně posuvu, tj. Směrem k 
přední straně soustruhu. 
 
Pozn.: 
Seřízení příčného a kříţového posuvu je velmi důleţité, nesmí se u nich projevovat ţádná vůle v chodu. Chybné 
seřízení bude mít váţné důsledky na kvalitu Vaší práce, protoţe jakákoli vůle se přenáší na špičku nástroje. Pro 
přesnou práci je nutné, aby se nástroj pohyboval co nejpřesněji.. 

 

 

 

Příslušenství 

 
Um die vielfältigen Funktionen der Maschine voll nutzen zu können gibt es eine Vielzahl an Zubehörteilen: 

 
 

 
 
 

1. 4- čelisťové sklíčidlo 80 mm  
2. upínací deska  160 mm  
3. pohyblivá luneta 
4. Pevná luneta 
5. koník - upínací hlavička , 13mm výkon vrtáníKörnersрitze MK 3 
6. Upínací hrot MK 2 
7. sada řezných nástrojů pro řezání závitů. 
8. Ukazatel pro řezání závitů - není vyobrazen 
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Externí 3-čelisťové sklíčidlo 

 

 
 
 
Při výměně čelistí nasaďte na sklíčidlo klíč a roztáhněte je co nejvíce to jde. Jen tak lze čelisti vyjmout. Nasaďte 
externí čelisti . 
 
Závitové segmenty čelistí jsou  postupné - viz vyobrazení výše - očíslovány jsou od 1 do 3. Dbejte aby byl závit 
uvnitř sklíčidla. Pro správné namontování je nutné dodrţet pořadí - posloupnost. 
 
Namontujte čelisti jak je na vyobrazení v přesném pořadí ve směru hodinových ručiček. Po nasazení otočte klíčem. 
Uzavřete čelisti kompletně a dejte pozor ţe jsou všechny ve středu . Pokud nejsou , povolte a znovu srovnejte. 
Dělejte to tak dlouho aţ čelisti zaklapnou a jsou správně nasazeny. 
 

Pevná a pohyblivá luneta  

 
Níţe uvedený obrázek ukazuje pevnou (A) a pohyblivou (B) lunetu namontovanou na soustruh. S poslední je moţné 
lépe zafixovat delší obrobky.  

 

 
 

 
Digitální ukazatel 
 
Digitální ukazatel najdete na ploše stroje hned vedle páky pro automatický posuv - viz vyobrazení. Ukazatel je 
zafixován spolu s hlavním vřetenem , proto je i jím aktivovaný . Na ukazateli najdeme osm značek . Tyto budou 
pouţívány v exaktních pozicích hlavního vřetene v relaci dle určení saní. 
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Například závit s 20 TPI ukazuje značky 1,3,5,7, 
 

 Sledujte ukazatel otáček. Konzentrujte se na číselné značky na dispelji která čísla korespondují s tabulkou. Viz 
hořejší příklad 1,3,5,7.   Jakmile dosáhne  značka ukazatel, můţete stlačit páku a lze začít řezat závit. 

 Jakmile ukončíme praconí postup, uvolníme páku pro automatický posuv .  Sobald Sie das Ende des 
Arbeitsvorgangs erreichen sollten Sie den Hebel für den automatischen Vorschub lösen. Nevypínejte stroj. 
Schalten Sie die Maschine nicht ab. 

 Přesuňte saně zpět . Pouţijte  k tomu účelu pohyb posuvu příčných saní. Všiměte si, poznamenejte si předem 
přesnou pozici na ukazateli a počet  otáček. Přesuňte saně zpět   a  stroj  nově nastavte . Nastavte pak hloubku 
vrtání .llen Sie die Maschine neu ein, zatímco příčné saně nyní rovněţ často soutruţení  jako předtím . 

 Zatím co stroj ještě běţí měly byste si všímat displeje a poté sledujte kdy dosáhne těchto  nastavených značek.. 
Stlačte páku pro automatický posuv jakmila je značka dosaţena. Jeďte pryč aţ je proces ukončen.   

 Zatím co páku pro automatický posuv uvedete v činnost, jakmile značka bude na ukazateli  dosaţena , bude 
zajištěno , ţe  poloviční dráţkování mechanismu pro automatický posuv na hlavním vřetenu zaklapne, čímţ je 
zajištěno, ţe řezný nástroj při kaţdém  průchodu začíná na stejném místě a  a dosáhne dobrého výsledku. 
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Schéma zapojení  
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Náhradní díly 
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Záruční podmínky 

 
1. Záruční lhůta činí 24 měsíců od dodání stroje. 

 
2. Záruka zahrnuje odstranění všech vad, které ovlivňují řádnou funkci stroje. 

 
3. V případě záručních nároků se prosím obraťte na Vašeho odborného prodejce s detailním písemným 

zjištěním vad.  
 

4. Ručení a záruka zanikají, pokud je předmět koupě třetí stranou nebo montáţí dílů cizího původu 
změněn a škody vyskytující se na předmětu koupě jsou v příčinné souvislosti se změnou. Ručení a 
záruka zaniká dále při nedodrţení předpisů výrobního závodu o manipulaci a údrţbě předmětu 
koupě. Vyloučena jsou dále poškození, která byla zapříčiněna neodbornou nebo nedbalou 
manipulací. 
 

5. Po uplynutí záruční doby lze opravářské práce provádět odbornými firmami, náklady ponese 
zákazník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotisky, reprodukce, zcela nebo částečně, z tohoto návodu k obsluze jsou dovoleny pouze s písemným 
svolením firmy PWA GmbH 
. 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Certificate of Compliance 

podle 

směrnice ES o strojních zařízeních 89/336/EWG  

směrnice ES o nízkém napětí 73/23/EC  

směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 93/68/EWG) 

according to  

Directive 89/336/EWG  

Directive 73/23/EC 

 Directive 92/68/EWG 

 

Tímto prohlašujeme, ţe níţe popsané strojní zařízení na základě jeho koncepce a typu a 

provedení uvedené do chodu odpovídá příslušným základním poţadavkům na bezpečnost a 

ochranu zdraví podle ES směrnice. V případě změny stroje s námi nedohodnuté ztrácí toto 

prohlášení svou platnost. 

 

Hereby we declair that the following machine meets the essential safety and health 

requirements set out in the EC Directive. Any unauthorized by us changes of the machine 

cause losing of the certificate validity. 

 

Označení stroje:     Univerzální soustruh  

Product:       Mini Lathe 

Typ stroje:       Hobby 300VD    

Type: 

Č. stroje: 

Number of the Machine: Rok výroby: 

Year of manufacture: 

Pouţité harmonizované normy:    JSH 0407 565   

:    

 

 

 

 

Místo / datum:      Linz, 08.09.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: 

Signature: 

 

 

http://www.bernardo.at/


 

 
POŢADAVKY NA NÁHRADNÍ DÍLY 

Objednání v záruce  

Objednání za úhradu  

Dotaz 

(hodící se zaškrtněte) 

Datum doručení: 

(interní PWA) 

Číslo zakázky: 

(interní PWA) 

Váţené dámy a váţení pánové, 

aby bylo moţné zajistit plynulé vyřízení objednávek náhradních dílů, prosíme Vás o úplné 

vyplnění tohoto formuláře a odfaxování s kopií odpovídajícího označení náhradních dílů na 

naši adresu. 

 

S přátelským pozdravem  

 

Váš tým BERNARDO 

 

Firma: 

Adresa: 

Telefon / č. faxu: 

Označení stroje:      Číslo stroje. 

Rok výroby:      Váš odborný prodejce: (bezpodmínečně 

vyplnit): 

 

Pro reklamace během záruční lhůty: 

Č. faktury:     Datum vystavení faktury: 

 

Zpráva o škodě (bezpodmínečně vyplňte): 

 

Číslo 

náhradního dílu 

Označení Návod k obsluze 

strana 

Počet 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

Datum        Podpis 

 

 

Zcela nevyplněné formuláře nelze zpracovat!! 
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