ZÁRUČNÍ LIST
1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle
obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).
Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám
nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo
poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící
a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět
vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný
pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje,
výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li
při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.
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Výrobek: KOMBINOVANÝ STROJ UC - 250X
Typ:

UC-250X

Datum výroby:

Výrobní číslo (série):
Záznamy opravny:

Datum prodeje, razítko, podpis:

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží
(faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

UC-250X

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení kombinovaného stroje UC 250X od firmy KH Trading s.r.o.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle
platných předpisů. Záznamy o provedení:
DATUM

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE

REVIZNÍ TECHNIK
Č. / PODPIS

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým
návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení
nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob
jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde
opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

1. TECHNICKÁ DATA
1.1 Srovnávačka
Průměr vřetena....................................80 mm
Rychlost vřetena......................... 5000 ot/min.
Parametry nožů ................... 260 x 30 x 3 mm
Max. šířka hoblování .........................250 mm
Celková délka stolů .........................1130 mm
Max. tloušťka odstraňovaného materiálu
(tzv. tříska) .......................................... 3 mm
Naklonění vodicí lišty při srovnávání ..... 0-45°
Odsávací zařízení – průměr ..............100 mm

1.5 Dlabačka
Rozměry stolu ......................... 210 x 360 mm
Příčný pojezd ......................................85 mm
Podélný pojezd....................................80 mm
Max. otvor prům. ................................. 16 mm
1.6 Posuvný stůl
Rozměry stolu ......................... 230 x 300 mm
Posuv stolu k pile .............................360 mm
Posuv stolu k horní frézce ................550 mm

1.2 Protah
Max. šířka hoblovaného materiálu .....250 mm
Tloušťka hoblovaného materiálu..6 – 140 mm
Max. tloušťka odstraň. materiálu
(tzv. tříska) .......................................... 3 mm
Rychlost podávání materiálu..............6m/min.
Odsávací zařízení – průměr .............. 100 mm

1.7 Vozík pro pravoúhlé řezání a čepování
Rozměry stolu ........................... 90 x 490 mm
Posuv ...............................................600 mm
Posuv při čepování ...........................800 mm
Nastavitelné pravítko .......................... 0 – 45°

1.3 Kotoučová pila
Max.průměr kotouče..........................250 mm
Max. výška řezu ..................................65 mm
Rychlost otáčení kotouče........... 3800 ot./min.

1.9 Celkové rozměry s vozíkem
........................................133 x 180 x 131 cm

Záznamy o opravách a údržbě:
DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

ODBORNÁ
OPRAVNA

1.8 Hmotnost stroje s vozíkem..............268 kg

1.10 Výkon motoru ........220 V (380 V) 1,5 kW

1.4 Horní frézka
Průměr vřetena....................................30 mm
Užitná výška vřetena ...........................65 mm
Max. průměr profilovacích nástrojů ....110 mm
Max.průměr čepovacích nástrojů.......110 mm
Rychlost otáčení vřetena ........... 4500 ot./min.
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.
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2. HLUK A PRAŠNOST
2.1 Koeficient akustické síly
Varování: dlouhodobé setrvávání v prostředí s více než 85 dB může mít za následek poškození
zdraví obsluhujícího pracovníka. Proto se doporučuje používat ucpávky do uší, sluchátka apod.
Měření vysílaného hluku v různých provozech strojního zpracování odpovídá normě ISO 3746/1979.
Srovnávačka
Max.hladina-špička
Ekvivalentní hladina
89 dB

Řezání pilou

Posuv materiálu
Méně než 110 dB

Posuv materiálu
Ekvivalentní hladina
87,5 dB

Dlabačka - hloubení
Posuv materiálu

89,5 dB

Max. hladina –
špička
Méně než 110 dB

Horní frézka - profilování

Max. hladina
– špička
méně než
110 dB

Posuv materiálu

87,5 dB

Max. hladina
– špička
méně než
110 dB

Tloušťkovačka
Posuv materiálu
Výsuv materiálu

89,5 dB
87,5 dB

Max. hladina – špička méně než 110 dB
Max. hladina – špička méně než 110 dB

2.2 Zbytkový prach
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Průměrná hodnota zbytkového prachu při
posuvu materiálu

Průměrná hodnota zbytkového prachu při
výsuvu materiálu

SROVNÁVÁNÍ
TLOUŠŤKOVÁNÍ
DLABAČKA-HLOUBENÍ
PILA-ŘEZÁNÍ
HORNÍ FRÉZKAPROFILOVÁNÍ

SROVNÁVÁNÍ
TLOUŠŤKOVÁNÍ
DLABAČKA-HLOUBENÍ
PILA-ŘEZÁNÍ
HORNÍ FRÉZKAPROFILOVÁNÍ

0,52mg/M3
0,18 mg/M3
0,13 mg/M3
0,38 mg/M3
0,63mg/M3

0,37 mg/M3
0,16 mg/M3
0,15 mg/M3
0,34 mg/M3
0,61 mg/M3
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3. MONTÁŽ
3.1 Popis
Stroj má následující funkce: srovnávací frézování, protahování, řezání, frézování a vrtání. Díky
hnacímu mechanismu krokového motoru s řemenem ve tvaru V je možné pohánět vřeteno pily
(vrtačky) a frézy odděleně.
Spolehlivý chod stroje je zároveň zajišťován speciálním elektrickým ochranným zařízením. Stroj se
hojně využívá ve stavebnictví, při výrobě nábytku, i při výrobě dekorací či uměleckých předmětů ze
dřeva.

3.2 Postup montáže
•

Umístěte stroj na dané místo a začněte s montáží jednotlivých dílů.

DLABAČKA (obrázek 1)
•
Pomocí čtyř šroubů A a otvorů připevněte konstrukci k základně.
•
Přítlačný čep B připevněte příslušným šroubem.
VOZÍK (obrázek 2)
Vozík pro pravoúhlé řezání C připevněte pomocí opěry D pod řezací stůl a ujistěte se, že volně jezdí
a , že je mezi nimi vůle 0,2 mm.

Poznámka: Po provedení montáže stoly stroje vyčistěte. Nenalakované části ošetřete výhradně
benzínem nebo terpentýnem.

POZOR: Tento stroj není vždy dodáván s elektrickou zástrčkou či zásuvkou. Před započetím prací nechte kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat
na kabelové zakončení odpovídající Vaší zásuvce.
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4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecné
Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství
s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohl bez námahy pracovat předepsanou rychlostí.
Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
Zařízení není určeno pro práci ve vlhkém prostředí.

Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestavena podle pokynů manuálu.
Všeobecná doporučení k provozu stroje UC 250X
Obsluhující pracovník před započetím jakékoli práce musí být dostatečně proškolen pro práci s tímto
typem stroje a musí dosáhnout minimálního věku stanoveného zákonem země, ve které provozuje
práci. Před započetím práce pozorně prostudujte celý návod, pročtěte si doporučení i štítky na stroji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Při práci s jakýmkoli elektrickým obráběcím strojem může dojít k poranění osob či poškození
věcí. Proto buďte vždy maximálně opatrní!
Zkontrolujte, zda je stroj napojen k příslušnému napájecímu napětí a zda je uzemněn.
Přesvědčete se, že jsou zajištěny ovládací prvky pro spuštění, zastavení přístroje a pro nouzové situace.
Mějte na sobě co nejvhodnější oděv pro dané pracovní prostředí. Nenoste oděv se širokými
rukávy, ani šátky, náhrdelníky, náramky či prstýnky. Při práci se strojem mějte vlasy svázané u
hlavy.
Při práci se strojem vždy používejte vhodné ochranné pomůcky: sluchátka či ucpávky do uší,
ochranné protiprašné respirátory, ochranné rukavice a ochrannou obuv.
Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte.
Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke
zraněním.
Před započetím práce zkontrolujte, zda v materiálu nejsou kovové díly, hřebíky, suky či nebezpečné praskliny. Materiál vždy opracovávejte po směru dřevních vláken.
Varování: Vždy je třeba používat všechna bezpečnostní zařízení, kterými je stroj vybaven. Není
dovoleno tato zařízení sundávat či jakkoli upravovat. V opačném případě se firma zříká jakékoli
odpovědnosti. Před započetím práce se ujistěte, zda jsou tato zařízení správně umístěna, dobře upevněna a zda správně fungují.
Stroj je určen k obrábění dřeva, a proto ho nelze využívat k obrábění jiných materiálů, ani pro
žádné jiné účely.
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•
•
•
•
•
•
•

Nikdy neobrábějte příliš malé obrobky, neboť je to nebezpečné. Ani neobrábějte příliš velké
nebo příliš těžké obrobky, které neodpovídají charakteristikám stroje. Nepracujte ani s příliš křivými materiály.
Pro obrábění dlouhých obrobků vždy instalujte vhodné podpěry s válci pro posuv a výsuv materiálu, abyste vyvážili váhu dřeva.
Nikdy nedávejte ruce, paže, hlavu ani jiné části těla do stroje, obzvláště ne do blízkosti rotačního nástroje.
Pracovní místo musí být dobře osvětleno, přehledné a čisté. Nesmějí se zde pohybovat žádné
osoby. Nikdy nenechávejte klíče, nástroje ani obrobky na stroji. Na stolech stroje vždy udržujte
pořádek.
Před každým čištěním či údržbou vypněte hlavní spínač stroje a stroj odpojte od zdroje. Zajistěte, aby nikdo nemohl stroj náhodně spustit.
Nikdy nenechávejte stroj v chodu bez dozoru. Po skončení práce se přesvědčte, že žádná
nezletilá ani neoprávněná osoba nemůže dosáhnout na stroj a spustit ho. Doporučuje se spínač odpojit od elektrické zástrčky, do které byl stroj zapojen.
Nikdy neobsluhujte přístroj, jste-li pod vlivem alkoholu, psychotropních látek, léků nebo jiných
návykových látek.

PREVENCE RIZIK ZE STRANY OBSLUHUJÍCÍHO PRACOVNÍKA
I když se bude pracovník řídit doporučeními uvedenými v odstavci 4.1, může být vystaven následujícím rizikům.
•
•
•

Riziku pořezání při seřizování, montáži a sundávání nástrojů a při čištění stroje. Používejte
rukavice, klíče a speciální zařízení a práci provádějte s potřebnou obezřetností.
Riziku pořezání při obrábění: nepokládejte ruce na rotující nástroje. Používejte ochranné kryty,
které jsou součástí dodávky. Používejte rukavice a obrobek posouvejte pomalu a opatrně.
Riziku vyčnívajících třísek a /nebo částí nástrojů: používejte dodané ochranné kryty. Zajistěte,
aby byly dobře seřízené a stabilní. Používejte ochranné brýle a zaujměte vhodnou pozici (viz
obrázky kapitoly 5). Vždy zajistěte, aby smontované nástroje byly dobře upevněny, čisté, a aby
byly nedílnou součástí celého zařízení a symetricky umístěné.

Elektrické zařízení
• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Po skončení práce
vypněte vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně
kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího
mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
• Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré.
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5. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ STROJE
5.1 Výměna nožů
Součástí dodávky stroje jsou tři již seřízené nože. Při jejich broušení či výměně je vždy třeba postupovat následujícím způsobem:
•
•
•
•
•

Stroj vypněte a zajistěte, aby nemohlo dojít k náhodnému spuštění.
Pracujte s koženými rukavicemi na rukou. Stůl B pro výsuv materiálu rozevřete povolením
a vysunutím páky F, viz obrázek 3.
Pomocí dodaného klíče povolte čtyři šrouby H-I na kluzném vedení L, viz obrázek 4. Nůž
O se uvolní díky spodním pružinám.
Otočte vřeteno D tak, jak je ukázáno na obrázku 4. Vložte naostřený nůž a tlačte směrem
dolů pomocí nožového seřizovače M, dokud zarážky nespočinou na vřetenu D.
Nůž vycentrujte co do délky a nechejte nožový seřizovač natlačený na vřeteno tím, že lehce utáhnete dva centrální šrouby I, a poté dva boční šrouby H. Akci opakujte ve stejném
sledu tak, že šrouby spolehlivě dotáhnete, aniž byste na klíč klepali nebo použili nástavce.
Stejným způsobem postupujte i u obou dalších nožů.

UPOZORNĚNÍ:
•
•
•
•

Nikdy nepoužívejte najednou nože různých typů a sérií.
Proveďte naostření nožů tak, aby naostření i úhel byly vždy stejné (38°/ 42°) pro každou
sérii.
Nože lze ostřit až do minimální výšky 21 mm. Poté je nutno je vyměnit (původní rozměry
260 x 30 x 30 mm).
Fréza vzhledem k průměru vřetena vždy vyčnívá o 1 mm díky nožovému seřizovači.

Přiklopte stůl B. Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Zajistěte pomocí páčky F. Položte na stůl
rovný kus dřeva – nejprve na levou a poté na pravou stranu. Otočením vřetena rukou zkontrolujte,
zda jsou nože stejně vystředěné. Pokud ne, opakujte seřízení nožů ještě jednou a věnujte zvláštní
pozornost fázi umístění nožového seřizovače na vřeteno D.
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5.2 Obsluha srovnávačky
Srovnávání se realizuje na jeden či dva úkony, při nichž dochází ke srovnání jedné a poté druhé
strany hrubého kusu dřeva.
Po vytvoření zcela rovné plochy na jedné straně začněte se srovnáváním druhé strany v úhlu 90°
vzhledem ke straně předchozí.
Toho docílíte tak, že budete tlačit první stranu na srovnávací vodítko P a druhou stranu na stůl A pro
posuv materiálu, viz obrázek 5.
Při hoblování musí obsluhující pracovník umístit levou ruku před pravou a pomalu tlačit obrobek na
stole pro posuv materiálu směrem k hoblovacímu vřetenu.
Poté, co ohoblovaná první část obrobku prošla přes ochranný kryt Q asi o 5 cm, posuňte levou ruku
dopředu a tlačte obrobek proti stolu B pro výsuv materiálu. Pokračujte s posouváním pravou rukou.
Nikdy nedávejte ruce pod kryt Q.
STŮL A - PRO ZASUNUTÍ MATERIÁLU
Nastavení provedete nejprve povolením otočného knoflíku G. Otáčením rukojeti O (viz obrázek 6)
nastavíte požadovanou tloušťku odstraňovaného materiálu (0-4 mm) označenou na štítku T. Poté
zajistěte knoflík G.
Doporučujeme předcházet možným nebezpečím tím, že budete materiál odstraňovat vždy jen po
tenkých vrstvách (asi 1 mm).
STŮL B - PRO VÝSUV MATERIÁLU
Dodává se s již seřízenými noži. Pokud i přesto bude třeba provést případné seřízení, povolte šroub
V a otáčejte rukojetí N, dokud si nože nepodají obrobek umístěný na stole – jak je popsáno viz výše.
Poté zajistěte šroub V a nechejte ho v této pozici až do dalšího nastavení.
PŘÍPRAVA
Nastavte vodicí lištu pro hoblování P z boku dle šířky opracovávaného materiálu. Povolte páku R
(viz obrázek 5) a po nalezení správné pozice znovu zajistěte. Pro šikmé hoblování od 45°do 90°
použijte páku S.
UPOZORNĚNÍ:
Vždy zkontrolujte, zda kryt U za vodicí lištou zakrývá příslušnou část v případě, že vřeteno není v
činnosti. Pomocí otočného kolečka Z proveďte seřízení krytu Q u spojovacího krytu.
•
•
•

Pro hoblování širší strany o maximální tloušťce 60 mm ho nastavte ze strany proti vodicí
liště a položte na obrobek, viz obrázek 7.
Pro hoblování užší strany o tloušťce větší než 60 mm ho nastavte tak, aby byl proti obrobku a ležel na strojovém stole, viz obrázek 8.
Umístěte odsávací kryt K na desku pro přepravu třísek umístěnou pod stolem pro přísuv
materiálu, viz obrázek 9, a pomocí svěrky a hadice o průměru 100 mm ho připojte
k odsávacímu zařízení. Manipulací s pákou X a otočným kolečkem Y zvolte typ hoblování
dle desky, viz část 5.8. Spusťte stroj – nastavení jako na obrázku 9.

NÁVOD K OBSLUZE
•
•

8

Dřevo přisouvejte pomalu a rovnoměrně.
Zkontrolujte, zda dřevo není štípnuté či nemá nebezpečné suky. Vždy posouvejte konkávní (vydutou) částí směrem ke stolům přístroje.

29

•
•
•
•
•
•
•
•
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Neopracovávejte krátké či malé obrobky. V případě nutnosti použijte speciální držáky na
dřevo.
Pro dlouhé obrobky používejte podpěr u stolu pro výsuv materiálu.
Používejte vždy dobře naostřené nože a kontrolujte, zda nemají praskliny.
V případě náhlé obtíže či poruchy stiskněte nouzové tlačítko E - EMERGENCY (viz obrázek 9).
Mějte vždy spuštěné odsávací zařízení a připojené k přístroji.
Po skončení práce vypněte stroj a vyčistěte ho – odstraňte třísky ze stolů a z vnitřku stroje.
Po skončení práce nezapomeňte přes nože umístit spojovací kryt Q.
Poznámka: Doporučuje se mít v blízkosti stroje pojízdný vozík na materiál, díly stroje dočasně nepoužívané a na další zařízení a seřizovací klíče.
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5. 3 Obsluha hoblovky – (obrázek 10)
Tato funkce je potřebná pro obrábění třetí a čtvrté strany obrobku, u kterého již došlo ke srovnání
první a druhé strany (viz část 5.2), a tedy pro dosažení jeho konečné úpravy.
PŘÍPRAVA
•
Vypněte stroj a zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění.
•
Vyjměte vodicí lištu pro hoblování ze stolu stroje.
•
Zvedněte stůl B pro výsuv materiálu tak, že povolíte a necháte zapadnout páku F.
•
Otáčejte dopravníkem třísek C nahoru tak dlouho, dokud nezakryje vřeteno D a zastavte
ho pomocí pístu P
Poznámka: Není možné provádět hoblování, aniž by dopravník nebyl vsunut do dopravníku
třísek C. Proveďte připojení k odsávacímu zařízení.
•
Vyjměte odsávací kryt na třísky N zpod stolu pro přísuv materiálu A a vsuňte ho do dopravníku třísek C. Připojte k odsávacímu zařízení.
•
Zkontrolujte, zda zábrany M proti zpětnému rázu materiálu jsou uvolněné tak, aby mohly
padat pouze svou vlastní vahou. V opačném případě je před započetím práce vyčistěte
odsáním třísek nebo odstraněním případných nánosů pomocí vhodného rozpouštědla.
•
Nastavte hoblovací stůl S (vždy směrem seshora dolů) podle požadované výšky obrobku
tak, že ruční kolečko V vsunete do otvoru H a otáčíte s ním tak dlouho, dokud ukazatel I
nebude ve správné výšce. Jedno otočení ručního kolečka odpovídá 2 mm a maximální
tloušťka odstraňovaného materiálu je 3 mm. Minimální tloušťka hoblovaného materiálu je
4 mm. Při zakončovacích tazích proveďte odstranění materiálu o tloušťce 1 mm.
•
Vložte válce pohánějící dřevo vytažením páky L směrem k obsluhujícímu pracovníkovi.
•
Na konci obrábění vždy odpojte válce tak, že páku vrátíte do původní polohy.
SEŘÍZENÍ VÁLCŮ PRO POHON DŘEVA
Provádí se pomocí hmoždinky G, viz obrázek 11, u každého válce. Tlak je nastavený na minimum
tak, aby docházelo k posuvu materiálu. Zvýšení tlaku proveďte pouze v případě tlustého a tvrdého
dřeva.
Po provedení přípravy zvolte typ OBRÁBĚNÍ dle označení, viz obrázek 11, pomocí páky X a otočného kolečka Y (viz část 5.8) spusťte stroj. Nastavení odpovídá obrázku 11.
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NÁVOD K OBSLUZE
•
Zkontrolujte, zda ve dřevě nejsou praskliny či nebezpečné suky
•
Část dřeva určenou k obrábění posuňte na hoblovací stůl
•
Neobrábějte příliš krátké kusy a pro obrábění dlouhých kusů používejte opěry se správně
nastavenou výškou
•
Používejte vždy dobře naostřené a neporušené nože
•
V případě jakékoli náhlé potíže či poruchy stiskněte nouzové tlačítko E - EMERGENCY.
•
Odsávací zařízení vždy mějte spuštěné a připojené ke stroji.
Po skončení práce vypněte stroj. Vyjměte odsávací kryt N a píst P a lehce překlopte hoblovací
stůl a dopravník třísek C, obrázek 10.
Důkladně vyčistěte stroj od třísek, které se zachytily mezi zábranami proti zpětnému rázu.
Opět sklopte stůl B pro výsuv materiálu - dejte přitom pozor, abyste si nepřiskřípli prsty – a zajistěte pomocí otočného kolečka F.
ZKONTROLUJTE, ZDA SPOJOVACÍ KRYT ZAKRÝVÁ VŘETENO HOBLOVACÍHO STROJE.

5.4 Obsluha kotoučové pily
VÝMĚNA KOTOUČE PILY
Výměna či instalace kotouče se provádí následujícím způsobem:
•
Vypněte stroj a zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění. Poté proveďte
demontáž bočního krytu pily.
•
Mějte na sobě kožené rukavice.
•
Povolením ramen A a manipulací pákou C, viz obrázek 12, zvedněte pilovou jednotku do
nejvyšší možné pozice.
•
Vyjměte pilovou vložku D
•
Vložte zástrčku E, viz obrázek 13, do otvoru v přírubě vřetena a odšroubujte matici G pomocí 24 mm klíče po směru hodinových ručiček u levého závitu
•
Sejměte přírubu F, list L a důkladně vyčistěte díly, které se vzájemně dotýkají
•
Opět nainstalujte kotouč L (průměr max. 250 mm), přírubu F a matici G. Důkladně utáhněte. Vyjměte čep E, viz obrázek 13.
•
V případě potřeby proveďte seřízení dělicího nože H tak, že povolíte matici I a umístíte ji
ve vzdálenosti 2 mm od kotouče. Opětovně utáhněte šroub I.
•
Proveďte opětovné usazení pilového spoje D na stole.
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PŘÍPRAVA STROJE
•
Vypněte stroj a zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění.
•
Namontujte pilový kryt P na dělicí nůž H pomocí šroubu a otočného kolečka M tak, aby byl
umístěn paralelně se stolem stroje, viz obrázek 12.
•
Nastavte výšku pilového kotouče rukojetí A a B a pákou C, přičemž kryt P musí být asi 2
mm nad materiálem určeným k řezání (maximální snímací mocnost: 65 mm)
•
Sundejte vodítko horní frézky T tak, že odšroubujete otočná kolečka N a sklopíte vřeteno
horní frézky pomocí ručního kolečka pod úroveň stolu
•
Přetočte vodicí lištu hoblovky K směrem dozadu, viz obrázek 14, povolením otočného kolečka J o několik otoček tak, abyste odpojili opěru od čepů vodítka.
•
Nastavte vodicí lištu Q, která se v tomto případě používá jako vodicí lišta pily pro paralelní
řezy, s pomocí milimetrového pravítka R (maximální šířka řezu 500 mm) a zajistěte pomocí rukojeti D. Vodicí lištu pily Q lze použít pro paralelní řezy v pozicích a-b-c. Pro přechod
z jedné pozice na druhou použijte rukojeť F, přičemž pro přechod z pozice a do pozic b-c
je třeba převrátit konce vodicí lišty Q, viz obrázek 14.
Poznámka: Pro odřezávání a pravoúhlé řezání či pro šikmé řezy použijte úhelník A nebo vodicí
lištu B a upněte obrobek pomocí přítlačné lišty W, viz obrázek 15.
•
Připojte odsávací zařízení pomocí hadic a svěrek ke krytu pily P (průměr 60) a hrotu Z
(průměr 100).
•
Zvolte typ PILOVÁNÍ dle materiálu, viz obrázek 5, manipulací s páčkou X a otočným kolečkem Y (viz část 5.8)
•
Zapněte stroj. Celé nastavení by mělo odpovídat obrázku 16.

NÁVOD K OBSLUZE
•
Vždy mějte na sobě ochranné brýle a rukavice.
•
Pro obrábění malých kusů vždy používejte speciální držák na dřevo S a nikdy nedávejte
ruce do blízkosti pilového kotouče, viz obrázek 15.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zkontrolujte, zda ve dřevě nejsou praskliny nebo nebezpečné suky.
Dřevo posouvejte rovnoměrně a pomalu.
Pomocí malých kousků dřeva – nikdy ne rukama – odstraňte odřezky a nařezané kusy
materiálu, které se dotýkají pilového kotouče.
Nevyndávejte obrobek po započetí řezání a v případě potřeby stroj vypněte a materiál
vyndejte poté, co bude pilový kotouč v klidové poloze
K získání čistých řezů bez třísek použijte kotouče s malou roztečí zubů
Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození pilových zubů. Ihned po jejich ztupení je naostřete.
Před spuštěním stroje zkontrolujte, zda pilové zuby nemají praskliny. Pomocí ředidel, kartáčků a nekovových nástrojů z nich odstraňte případné nánosy.
V případě náhlých potíží či poruch stiskněte nouzové tlačítko E - EMERGENCY, viz obrázek 16.
Vždy se přesvědčte, že je pilový kryt dobře seřízen a upevněn.
Po skončení práce a po každém seřízení, čištění a údržbě vypněte stroj.
Pilovou jednotku stahujte dolů tak dlouho, dokud pilový kryt nebude na stole stroje.
Proveďte umístění spojovacího krytu K tak, aby zcela zakrýval vřeteno hoblovky a zajistěte pomocí otočného kolečka J, viz obrázek 14.

5.5 Obsluha horní frézky
Lze provádět následující úkony:
•
PROFILOVÁNÍ: frézování polodrážek, srážení hran, drážkování a podélné frézování ve
směru dřevních vláken.
•
ČEPOVÁNÍ: čelní frézování pro čepy a palcové čepy.
VÝMĚNA NÁSTROJŮ
•
Vypněte stroj.
•
Mějte na sobě prstové rukavice.
•
Sundejte pilový kryt H, sklopte pilový kotouč pod pracovní stůl pomocí páčky T . Viz. obrázek 17
•
Odinstalujte otočné kolečko N a vodicí
lištu horní frézky T. Viz obrázek 16.
•
Zcela zvedněte vřeteno horní frézky tak,
že povolíte páku A a budete otáčet ručním kolečkem B. Viz obrázek 17.
•
Zasuňte hmoždinku C do speciálního
otvoru ve vřetenu a odšroubujte šroub D
pomocí klíče E. Vyjměte distanční kroužek F a přítlačný kroužek T. Viz obrázek
18.
•
Nasaďte frézy o max. průměru 110 mm
na vřeteno horní frézky a vložte potřebné distanční kroužky mezi jednotlivé frézy. Předtím však důkladně vyčistěte
vzájemně se dotýkající plochy.
•
Upevněte potřebné distanční kroužky a
nezbytný přítlačný kroužek T a opět zajistěte pomocí šroubu D. Viz obrázek 18.
•
Vyjměte hmoždinku C, viz obrázek 18.
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•

Pomocí otočného kolečka N nasaďte
vodicí lištu horní frézky, viz obrázek
18.

PŘÍPRAVA PRO PODÉLNÉ DRÁŽKOVÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ POLODRÁŽEK A SRÁŽENÍ HRAN.
•
Nainstalujte frézy o maximálním průměru 110 mm.
•
Umístěte vodicí lištu horní frézky L do správné pozice vzhledem k frézám a podle potřebné hloubky frézování. Poté utáhněte pomocí
otočného kolečka N. Viz obrázek 18.
•
Přibližte lišty co nejvíce k frézám.
•
Obrobek tlačte proti lištám a proveďte počáteční test.
•
Je-li potřeba opracovat celý povrch obrobku,
umístěte mezi vodicí lištu horní frézky a lištu H
klín o tloušťce 3 mm.
•
Nastavte výšku fréz, vždy zdola nahoru, povolením páčky A a otáčením ručního kolečka B.
Poté opět zajistěte páčku A. Viz obrázek 19.
•
Nastavte pozici a tlak lisu S, a nastavte
přítlačnou lištu P tak, aby dvě hlavní strany byly vždy proti pracovnímu stolu a liště O.
PŘÍPRAVA PRO FRÉZOVÁNÍ OBROBKU
(obrázek 20)
•
Nasaďte vhodnou frézu (maximální průměr
110 mm) na vřeteno.
•
Nasaďte vodicí lištu D pro frézování, lištu proti
zpětnému rázu E, pružinu B a přítlačný kroužek C.
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Číslo
1
2
3

Název
Ložisko
Ložisko
Ložisko

Specifikace
80205
80103
80105

Počet ks
2
2
2

Obr.31

•

Seznam
hlavních
dílů podléhajíc
opotřebení

•

Umístění
Vřeteno hoblovky
Pilový hřídel
Vřeteno horní frézky
Napínací zařízení řemene ve tvaru V

4

Ložisko

80100

1

5
6
7
8
9

Řemen ve tvaru V
Řemen ve tvaru V
Širokoúhlý řemen
Plochý řemen
Hoblovací nůž

1
2
1
1
3

Pohon pro tloušťkování
Vřeteno horní frézky
Vřeteno hoblovky

10

Pilový kotouč

10 x 865Li Z234
10 x 1120Li Z44
7M850
600 x 20
260 x 30 x 3
Prům.250 x
prům.30 x 3.2

1

Pilový hřídel

22

Při montáži zadní lišty pro frézování A umístěte dřevěný obrobek mezi frézu a zadní lištu.
Upevněte.
Nastavte tlak tlačné pružiny C, přičemž po celou dobu budou dvě strany obrobku natlačené na desku stolu a tlačnou pružinu C.

PŘÍPRAVA NA ČEPOVÁNÍ
Poznámka: čepování je možné pouze tehdy, je-li stroj vybaven vodicí lištou A, vozíkem G a lištou C.
Viz obrázek 21.

•
•
•
•

Nainstalujte frézy
Upevněte lištu C v pravém úhlu k podkladu nástroje, viz obrázek 21.
Upněte obrobek pomocí svěrky N. V případě potřeby použijte více svěrek, viz obrázek 22.
Ručně kolečkem V nastavte výšku fréz vzhledem k obrobku – vždy odzdola nahoru – a
zajistěte páku P, až dosáhnete správné pozice, viz obrázek 23.
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Poznámka: Po přípravě proveďte následující:
•
Nastavte funkci HORNÍ FRÉZKY pomocí předvolby X a Y (obrázek 23).
•
Spusťte stroj tak, jak ukazuje obrázek 23.
NÁVOD K OBSLUZE
•
Mějte na sobě ochranné brýle.
•
Nástroje mějte vždy dostatečně naostřené, čisté a o stejné hmotnosti
•
Ostří nástroje mějte ve vertikální pozici
•
Zkontrolujte, zda v materiálu nejsou žádné nebezpečné suky. Na malé kusy používejte
dřevěnou násadu, aby se obrobek neotáčel zpět.
•
Materiál posouvejte pomalu a rovnoměrně
•
V případě nutnosti stiskněte tlačítko E (viz obrázek 23).
•
Před započetím práce nastavte a dobře nasaďte tělo přístroje a kryt.
•
Proveďte výměnu distančního pouzdra, zajišťovacích dílů a příslušných šroubů. Poté
stáhněte dolů hřídel horní frézky.

5.6 Obsluha dlabačky
S touto funkcí je možné provádět vrtání, průchozí vrty i vrtání slepých otvorů.
PŘÍPRAVA
•
Vypněte stroj a zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spuštění
•
Zkontrolujte, zda vřeteno hoblovky je zcela přikryto krytem A za vodicí lištou hoblovky
anebo krytem B hoblovky, viz obrázek 24.
•
Namontujte příslušný nástroj a vrtákové sklíčidlo na vřeteno D tak, že vložíte klíč E do
otvoru v krytu a dobře zajistíte, viz obrázek 25.

Seznam el. dílů u jednofázového motoru (viz obrázek a)

Seznam el. dílů u třífázového motoru(viz
obrázek b)

Počet
ks

Kód

Název

1

XP

Zástrčka

1

KM

Stykač

RT14-20 2A

1

FU

Pojistka

RT14-20 2A

2

Tepelné relé

LR2-D1321

1

FR

Tepelné relé

LR2-D1310

1

Tlačítko E

MK/AE-22

1

SB1

Tlačítko E

MK/AE-22

1

Kó
d

Název

XP

Zástrčka

KM

Stykač

FU

Pojistka

FR
SB
1
SB
2

Tlačítko pro
zastavení

SB
3

Tlačítko pro
spuštění

SQ
1

Polohový
spínač

SQ
2
M

Typ a
specifikace
Jednofázový třípólový
16 A
LC1D 1810
230V

Y090 –
01ZS/40
červené
Y09010BN/zelen
é

Typ a specifikace
Třífázový
čtyřpólový
15 A
LC1D 0910
400V

Y090 –
01ZS/40
červené
Y09010BN/zelen
é

Počet
ks
1
1

1

SB2

Tlačítko pro
zastavení

1

SB3

Tlačítko pro
spuštění

JLXK1

1

SQ1

Polohový
spínač

JLXK1-411

1

Polohový
spínač

JLXK1-411

1

SQ2

Polohový
spínač

JLXK1-411

1

Motor

MC90L2/B3

1

M

Motor

Y90S-2/B3

1

1
1

Poznámka: Na vřeteno D lze pouze instalovat nástroje s pravým závitem s maximálním průměrem
16 mm.
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8. POTÍŽE
Poznámka: Před jakoukoli kontrolou vždy vyndejte vidlici ze zásuvky.
8.1 MOTOR NELZE SPUSTIT
1) Stůl pro výsuv materiálu není správně zajištěn. Vyčistěte vzájemně se dotýkající plochy a
příslušnou rukojetí správně zajistěte.
2) Dopravník třísek pro tloušťkování není správně umístěn. Pro tento typ obrábění je nutné
umístit dopravník tak, aby zcela zakrýval vřeteno, a v příslušné pozici upevnit.
3) Nouzová tlačítka EMERGENCY jsou zapnutá. Červená hříbkovitá tlačítka uvolníte tak, že
je otočíte po směru hodinových ručiček
4) Není napětí. Pomocí zkoušečky zjistěte, zda do stroje a různých spínačů přichází napětí
(kabely nejsou dobře napojeny).
5) Došlo k vyhození pojistek stroje. Zkontrolujte, zda jsou pojistky v pořádku. V opačném případě je vyměňte.

•
•
•

Poznámka: Drážky vytvoříte pomocí řady vzájemně se dotýkajících vrtů a poté přesuňte obrobek
pomocí páky R

8.2 MOTOR SE ZASTAVÍ UPROSTŘED PRÁCE
•
Příliš náročná práce na výkon motoru.

•

8.3 MOTOR BĚŽÍ, ALE TRN NA UPNUTÍ OBROBKU SE ZASTAVIL
•
Zkontrolujte napnutí řemenů a jejich opotřebení

•

POZNÁMKA: STROJ POUŽÍVEJTE VŽDY TAK, JAK JE PŘEDEPSÁNO. NESPRÁVNÉ UŽITÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POTÍŽE NEBO POŠKOZENÍ

Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte následující údaje:
1. typ stroje
2. název a kód příslušných dílů
3. číslo stolu
4. požadované množství
5. způsob dodání
Seznam snadno rozbitelných dílů

Otvor si nejprve zakreslete na obrobek. Ten upevněte proti dorazu dlabacího stolu G pomocí lisu H. Zkontrolujte, zda je dobře upevněn. V opačném případě přidejte ke stolu další
svěrku.
Proveďte nastavení pracovní výšky nástroje pomocí ručního kolečka F (vždy odspoda nahoru) poté, co povolíte otočné kolečko L a opětovně ho zajistíte po dosažení správné pozice (viz obrázek 25).
Proveďte nastavení podélného pojezdu
pomocí páky M a dorazů N pro vytváření drážek a slepých otvorů. Pro vytváření drážek nastavte příčný pojezd pomocí páky R a dorazů P.

Zvolte typ HOBLOVÁNÍ dle typu materiálu, viz obrázek 26, pomocí páky X a
otočného kolečka Y (viz část 5.8).
Spusťte stroj tak, jak je vyobrazen na
obrázku.

NÁVOD K OBSLUZE
•
•
•
•
•
•

Vždy kontrolujte, zda je obrobek dobře
upevněn. Neobrábějte příliš dlouhé a
sukovité kusy.
Obrábění provádějte rovnoměrně a pomalu.
V případě nečekaných potíží či poruchy stiskněte nouzové tlačítko E - EMERGENCY, viz
obrázek 26.
Používejte vždy dobře naostřené a neporušené nástroje.
Po skončení práce a při každém nastavování a čištění vypněte stroj.
POZOR: PO SKONČENÍ PRÁCE JE VŽDY NUTNO VYJMOUT NÁSTROJ Z VŘETENA.

5.7 Elektrické připojení (viz obrázek 30)
VAROVÁNÍ: Elektrické připojení musí vždy provádět vyškolený technik dle platných předpisů. Musí
mít k dispozici vhodné nástroje, s jejichž pomocí zkontroluje dokonalou funkčnost zemnící instalace
budovy a rovněž tu část vedení, která spojuje stroj s elektrickou zásuvkou. Umístění musí být provedeno tak, aby nepřekáželo obsluze stroje. Před provedením připojení musí uvolnit stavební čáru a
zkontrolovat, zdali napětí a frekvence vedení odpovídá údajům na poznávacím štítku s přípustnou
odchylkou +- 5%.
TŘÍFÁZOVÉ MOTORY
•
•
•
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Připojte třípramenné kabely ke svorkovnici nebo zásuvce v bodech L1-L2-L3 a žlutozelený zemnící kabel připojte k bodu označenému symbolem.
Na chvíli uveďte v činnost zelený spouštěcí spínač A, viz obrázek 28, a zkontrolujte
správný směr rotace upínacích trnů držáku nástroje.
Pokud směr rotace není správný, uvolněte kabel a vyměňte pouze dva dráty v bodech
L1-L2-L3 svorkovnice nebo zásuvky. Poté znovu uzavřete a opět zkontrolujte směr.
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JEDNOFÁZOVÉ MOTORY

•

Připojte stroj k elektrické síti pomocí 16 Amp zásuvky. Viz Obvodové schéma.

5.8 Přepínání funkcí a ovládacích prvků stroje
PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ
•
Přepínat funkce je povoleno pouze při vypnutém stroji
•
Povolte otočné kolečko Y, viz obrázek 27, a přesuňte příčně páku X na požadované obrábění, viz lišta A.
•
Otáčejte pákou X směrem dolů, aby došlo k napnutí řemene. Poté opět zajistěte otočné
kolečko Y.
OVLÁDACÍ PRVKY STROJE
•
Tlačítko A pro spuštění a zastavení motoru, viz obrázek 28

Červené hříbkovité tlačítko B a C pro případ nouze - EMERGENCY. Po stisknutí je třeba
k opětovnému povolení otáčet tlačítkem po směru hodinových ručiček

5.9 Odsávání třísek
Odsávací zařízení musí mít kapacitu 1800 m3/h a rychlost odsávání 25 m/s a je třeba ho vždy zapnout před spuštěním stroje.
•
•
•
•
•
•

Odsávací kryt srovnávačky A, viz obrázek 29, s připojením o průměru 100 mm. Při tloušťkování kryt sundejte z lišty pro přepravu třísek, která je pod stolem pro posuv dřeva a
umístěte ho do dopravníku třísek B
Otvor A pro odsávání při srovnávání. Průměr 100 mm (viz obrázek 29). Připojte k B při
protahování.
Vodicí lišta C – připojení o průměru 100 mm (viz obrázek 29).
Pilový kryt D s připojením o průměru 60 mm (viz obrázek 29).
Dolní oddělení E pily s připojením o průměru 100 mm (viz obrázek 29)
Proveďte napojení v různých místech na hadice a svěrky

6. PŘESUN
Při přesunu udržujte rovnováhu stroje a manipulaci provádějte šetrně (viz obrázek 31).

7. ÚDRŽBA
BĚŽNÁ ÚDRŽBA
•
Před započetím jakékoli údržby musí být stroj vypnut a odpojen od zdroje.
•
Každý den kontrolujte funkčnost krytů a udržujte je v čistotě
•
Po skončení každého obrábění vyčistěte stroj tak, že odstraníte z vnitřních částí stroje
třísky a odřezky dřeva. Případné nánosy na zábranách proti zpětnému rázu vyčistíte ředidlem. Nepoužívejte železné kartáče.
•
Po každých 150 hodinách práce nebo jednou za měsíc u stroje důkladně promažte velmi
řídkými oleji posuvné díly – čepy, pouzdra, montážní šrouby, matice, suporty, vodítka,
pastorky a řetězy. Nejprve je však vyčistěte rostlinnými kartáčky.
•
Řemeny a řemenice vyčistěte nasucho a dejte pozor, abyste je nezašpinili olejem nebo
ředidly. Při promazávání sousedních dílů tyto součásti přikryjte hadrem.
•
Pokud se stroj nepoužívá po určitou dobu, promažte pracovní stoly a vyčistěte je výhradně benzínem nebo terpentýnem.
MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
TENTO TYP ÚDRŽBY I JAKÝKOLI JINÝ ZÁSAH ZPŮSOBENÝ NEČEKANÝMI POTÍŽEMI MUSÍ
PROVÁDĚT VYŠKOLENÝ TECHNIK
•
Před provedením jakéhokoli zásahu je nutno stroj vypnout a odpojit od zdroje.
•
Každých 500 hodin zkontrolujte stav řemenů motoru a vřetena horní frézky tak, že sundáte kryt kladky motoru a v případě poškození provedete výměnu za obdobný typ.
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