ZÁRUČNÍ LIST
1. Na nářadí a stroje UNI-MAX je poskytována záruka 12/24 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 a přepravu výrobku zpět 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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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

ODBORNÁ
OPRAVNA

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.
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.

POPIS
Přístroj pro zjišťování tvrdosti materiálů metodou podle Rockwella vtlačováním zkušebního tělíska do
povrchu materiálu. Zařízení potřebné např. při tepelném zpracování součástí, zjišťování tvrdosti použitého materiálu apod. Maximální zkušební zatížení 150 kg, volba zatížení 60, 100, 150 kg, počáteční
zatížení 10 kg. Maximální výška vzorku 108 mm. Standardní příslušenství: malý (ø 62 mm) a velký (ø
150 mm) zkušební stolek, prizma, vnikací diamantový kužel 120°, vnikací kuličky 1/16“ (6 ks), etalony
HRA 80 – 88, HRA 85 – 95, HRC 60 – 70, HRC 35 – 55, HRA 20 – 30.

TECHNICKÁ DATA
Max. zkušební zatížení ............................................................................................................... 150 kg
Volba zatížení ..................................................................................................... 60 kg, 100 kg, 150 kg
Počáteční zatížení ........................................................................................................................ 10 kg
Max. výška vzorku ....................................................................................................................108 mm
Zkušební stolek ............................................................................................. ø 62 mm, ø 150 mm
Úhel zkušebního diamantového kužele ......................................................................................... 120°
Průměr zkušební kuličky ..................................................................................................... 1/16“ (6 ks)
Etalony ..................................... HRA 80 – 88, HRA 85 – 95, HRC 60 – 70, HRC 35 – 55, HRA 20 - 30

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
! Obecné
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha
stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
• O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
• Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
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Záznamy o opravách a údržbě:
DATUM

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

ODBORNÁ
OPRAVNA

• 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.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
• 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.
• 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 není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
• Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
• Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou
správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo
vyměnit.
! Jemná mechanika
• Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.
! Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

MONTÁŽ
Schéma:
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Seznam dílů:
1. Tělo stroje
2. Páka pro zatížení
3. Nastavení výšky
4.Ruční kolo
5.Kryt závitové tyče pro zdvih(závitová tyč
uvnitř)
6.Zkušební etalon
7.Lůžko pro uložení vtlačovacího tělíska
8.Jazýček ukazatele
9.Velká páka převodu
10.Vyrovnávací blok
11.Značka
12.Zdvižný kroužek

13.Šroub
14.Nosič závaží
15.Závaží
16.Šroub pro seřízení tlumiče
17.Olejová krytka
18.Zadní kryt
19.Tlumič
20.Páka pro odlehčení
21.Vtlačovací tělísko
22.Vrchní kryt
23.Ukazatel zatížení
24.Regulátor zatížení
25.Kulatý opěrný stůl

Montáž:
1.
Než přistoupíme k samotné montáži, je třeba opatřit si vhodný pracovní stůl. Nejlépe ocelový
nebo zděný, aby vydržel zátěž, kterou na něj bude působit tvrdoměr a jeho pomocné části. Ve
stole by měla být díra o průměru 70 mm, aby závitová tyč mohla projít skrz (obr.1, ostatní rozměry jsou pouze ilustrativní). Drsnost povrchu by měla být do Ra 0,2.
2.
Pracovní stůl by měl poskytovat dostatek prostoru k montáži, provozu a údržbě.

Obrázek 1

LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na iInternetu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

3.
4.

4

Umístěte tvrdoměr na předvyrobený pracovní stůl, tak aby závitová tyč zapadla do připraveného otvoru.
Odejměte horní kryt, odšroubujte šrouby na zadním krytu a poté jej odstraňte.
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Obrázek 2

ÚDRŽBA
a)

Čištění a mazání
-

Zakryjte tvrdoměr protiprachovým povlakem, pokud jej nebudete delší dobu používat.
Pravidelně doplňujte odpovídající množství lubrikantu do
míst styku závitové tyče a ručního kola.
b)
Plnění nádrže olejem
Pokud ručička na ukazateli zatížení se pohybuje nejdříve příliš rychle a poté zpomaleně, během zkušebního zatížení,
znamená to, že v nádrži je málo oleje. Nadzvedněte kryt nádrže a doplňte ji olejem, zároveň několikrát zatáhněte a zatlačte na páku pro zatížení a odlehčení aby se píst pohyboval nahoru a dolu a dostal se ven všechen vzduch, dokud
olej nezačne přetékat (obr. 1)
Obrázek 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
6.
7.

Velká páka převodu
Pojistná matice
Jistící kroužek
Podpůrný kroužek
Tlaková podložka
Hákový šroub

Pomocí klíče odšroubujte pojistnou matici a odstraňte jistící kroužek a podpůrný kroužek.
Odšroubujte matici na hákovém šroubu a poté jej odstraňte. Poté tlaková podložka zachytí
závaží.
V ruce přidržte vodící kroužek, zároveň zdvihněte závaží a odstraňte podporu závaží. Pokládejte opatrně tak, aby válcová spona na závažích zapadla přesně do rýhy na nosiči závaží.(obr.3)
Obrázek 3

•
•
•
•
•
•
•

1. Olejová krytka
2. Prostor pro plnění nádrže
c)
Kalibrace
Vyzkoušejte přesnost přístroje pomocí zkušebního bloku dodávaného společně
s ním.
Tvrdoměr by měl být kalibrován pravidelně každých 12 měsíců
Očistěte pracovní desku a zkušební blok a dbejte na to, aby
jste kalibrační zkoušku prováděli na testovací straně bloku.
Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

12

1.
2.
3.
4.
5.
8.

Zdvižný kroužek
Válcová spona
Závaží
Podpora závaží
Nosič závaží

Odstraňte jištění velké páky.

5

9.

Otočte ruční kolo proti směru hodinových ručiček, aby závitová tyč sjela dolů a poté odstraňte
tlumící blok který je rozepřen mezi lůžkem pro vtlačovací tělísko a závitovou tyčí (obr.4).
V případě, že závitová tyč nesestoupí po otáčení ručním kolem, ale naopak ruční kolo stoupá
po závitové tyči, závitová tyč a její sedlo umístěné pod ručním kolem jsou zatuhlé. Toto vyřešíme vyšroubováním ručního kola do výšky cca 20 mm a poté na něj zatlačíme, závitová tyč a
sedlo se oddělí.
Obrázek 4

3.

Volba zkušební síly
Otáčejte regulátorem pro změnu zatížení, tak aby číslo velikosti požadovaného zatížení bylo vyrovnáno s červenou značkou.
Poznámka: Když měníte velikost zatížení, páka pro odlehčení musí být v poloze odlehčeno.
Jinak dojde k poškození.
4.

1.
2.
3.

Tlumící blok
Závitová tyč
Ruční kolo

Zkušební etalon by měl splňovat tyto požadavky
a)
Měl by mít určitou velikost a tloušťku. Vzdálenost mezi místy vniknutí a středem místa vniknutí a krajem etalonu by měla být větší než 3 mm. Minimální
tloušťka etalonu by neměla být menší než hloubka vniknutí. Po zkoušce, by
povrch etalonu neměl vykazovat vážnější známky deformace.
b)
Povrch etalonu by měl být hlavně plochý. Jemné nerovnosti, by neměly mít
vliv na správnost zkoušky. Korektura u válcových etalonu je uvedena
v tabulce 5 a 6.
c)
Testovací strana by měla být vybroušena na drsnost povrchu Ra 1,6. Broušení by nemělo mít vliv na tvrdost, jako například kalení či temperování.
Strana styková, by neměla být drsnější než Ra 3,2. Testovací stranu, stykovou stranu a pracovní desku je nutno udržovat bez nečistot.
d)
Zajistěte,aby směr působení síly na těleso byl kolmý. K provedení zkoušky
na vzorcích se zakřiveným,či jinak neobvyklým tvarem použijte přípravky
pro zajištění stability.

tabulka 1
10.

11.

Odejměte kryt závitové tyče, očistěte závitovou tyč a ruční kolo od antikorozního nástřiku,
nejlépe petrolejem. Naneste odpovídající množství maziva do míst, kde se stýká závitová tyč a
ruční kolo. Poté znovu nasaďte kryt závitové tyče.
Přesvědčte se, zda je vyrovnávací blok ve správné poloze mezi dvěma červenými ryskami
(obr.5). Není-li tomu tak, nastavte ho do správné polohy.
Obrázek 5

Stupnice

A

B

1.
2.
3.
12.
13.

6

Červená ryska
Vyrovnávací blok
Červená ryska

C

Hodnota tvrdosti (HR) Minimální tloušťka (mm)
70
0,7
80
0,5
90
0,4
25
2
30
1,9
40
1,7
50
1,5
60
1,3
70
1,2
80
1
90
0,8
100
0,7
20
1,5
30
1,3
40
1,2
50
1
60
0,8
70
0,7

Proveďte vyvážení tvrdoměru přiložením vodováhy k závitové tyči. Pokud je to nutné, tvrdoměr
vypodložte, s ohledem na drsnost povrchu z pokynu 1.
Přišroubujte zpět zadní a horní kryt.
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f)

g)
h)
i)

Otáčejte ručním kolem aby se opěrný stůl pohyboval nahoru do té doby,dokud malá ručička nebude ukazovat na červenou značku( poz.4 obr.4)
a velká ručička nebude ukazovat svisle nahoru – tolerance je ± 5 dílků.(většinou 3 otočení).
Otočte krytkou ukazatele zatížení dokud nebude velká ručička v zákrytu se
značkou mezi písmeny B a C.
Zatáhněte páku pro zatížení ve směru, který je naznačen na štítku nad ní do
mezní polohy. V tuto chvíli dojde k aktivaci zkušebního zatížení.
Sledujte dlouhou ručičku na ukazateli zatížení. Ujistěte se, že se otáčí 4 až
8 sekund než zastaví na hodnotě zatížení.
Po zastavení ručičky vyčkejte 4 sekundy a poté pomocí páky pro odlehčení(2) proveďte odlehčení ve směru hod.ručiček.

OBSLUHA
Podstata zkoušky:
Použijte diamantové (obr.2) nebo ocelové (obr.3) vtlačovací tělísko na vzorkový materiál ve
dvou krocích, jak je naznačeno na obrázku 1. Ponechte ho zde po určitou dobu a měřte hloubku
zbytkového vtisku za použití předběžné zkušební síly, poté co byla odstraněna hlavní zkušební
síla. Tento test se dále počítá podle vzorce, kde neznámá h znamená hodnotu, a N a S jsou
konstanty.
Hodnota tvrdosti = N – h/S……………….(1)
Obrázek 1

POZOR – V případě že otáčení velké ručičky není v rozmezí 4 – 8 sekund proveďte nastavení takto:
nejdříve uvolněte jistící matku(2) na šroubu pro seřízení tlumiče(1) obr. 7 a zlehka otočte seřizovacím
šroubem(1). Při otočení ve směru hodinových ručiček rychlost zatížení poroste, v opačném případě
klesá. Opakujte dokud nebude otáčení velké ručičky v rozsahu 4 – 8 sekund. Poté zašroubujte jistící
matku.
j)
k)

Odečtěte hodnotu tvrdosti na stupnici dané pro zvolený způsob měření a
zapište.
Otočením ručního kola proti směru otáčení hod.ručiček odlehčete vzorek,posuňte a proveďte měření na jiném místě vzorku ( pro správnou hodnotu tvrdosti by se mělo provést měření min. 3x na různých místech vzorku a
průměrem vypočítat výslednou hodnotu).

obrázek 7

F0…Předběžná zkušební síla
F1…Hlavní zkušební síla
1…Hloubka vtisku za použití předběžné zkušební síly F0
2…Hloubka vtisku ze použití hlavní zkušební síly F1
3…Hloubka elastického návratu
4…Hloubka zbytkového vtisku
5…Zkušební povrch
6…Datum zkoušky
7…Pozice vtlačovacího tělíska

Diamantové kuželové vtlačovací tělísko (Obr. 2)

1.
2.

Šroub pro seřízení tlumiče
Jistící matka

Vtlačovací tělísko s ocelovou kuličkou (Obr. 3)

10

7

Stupnice tvrdosti
Stupnice

2.

Vtlačovací tělísko (mm)

A

Diamantové kuželové vtlačovací tělísko
Ocelové kulové vtlačovací

B

tělísko (
1,588)
Diamantové kuželové vtlačovací tělísko

C

Test síly (kg)
F0
F1
10
50

F
60

Konstanta
N
100

10

90

100

130

10

140

150

100

Příklady
použití
Tvrdý kov a
slitiny
Neželezný a
měkký kov

Postup měření
a) Ujistěte se, že páka pro odlehčení je v poloze odlehčeno (unloading). Pokud není,
otočte ji pomalu do polohy odlehčeno (2 – 3 sekundy), ve směru který je naznačen na
štítku nad pákou.

Obrázek 5

Konstrukční a
nástrojová
ocel

Obsluha:
Před samotnou zkouškou, se přesvědčte pro jaký druh stupnice jste si vybrali etalon. Pro
následující příklad použití tvrdoměru jsme vybrali rozsah C. Tento postup je společný pro
všechny druhy rozsahů.
1. Příprava k obsluze
Nejdříve ze všeho se důkladně seznamte s funkcemi všech částí indikačního ukazatele,
kde jsou hodnoty tvrdosti, stupnice, krátká ručička a dlouhá ručička.
- Černé rysky stupnice ukazují hodnotu tvrdosti. Černé číslice vně kruhu, určují tvrdost
na stupnici A a C. Červené číslice uvnitř kruhu určují tvrdost na stupnici B. Různé stupnice se mohou lišit zatížením a vtlačovacími tělísky (podrobně v tabulce 1).
- Krátká ručička ukazuje hodnotu předběžné úvodní síly.
- Dlouhá ručička ukazuje hodnotu tvrdosti zkoušeného vzorku či etalonu.

1.
2.
b)

Obrázek 4

Páka pro zatížení
Páka pro odlehčení

Nastavte regulátor pro změnu zatížení do polohy 150 kg a ujistěte se, že
číslo 150 je přesně vyrovnáno s červenou značkou, jako je ukázáno na obrázku 6.

Obrázek 6

1.
2.
3.
4.
5.

Stupnice pro škálu tvrdosti A a C
Dílky
Velká ručička
Malá ručička
Stupnice pro škálu tvrdosti B
1.
2.
c)
d)
e)
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Červená ryska
Regulátor zatížení

Nasaďte kulatý opěrný stůl na závitovou tyč
Nasaďte vtlačovací tělísko
Položte standardní etalon o tvrdosti 40 – 50 HRC na desku a točte otočným
kolem až se etalon dotkne vtlačovacího tělíska.
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