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Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil produkt firmy OPTIMUM. Stroje OPTIMUM pro obrábění kovů představují
vysokou kvalitu a technicky optimální řešení, ale přesvědčivý je i jejich poměr cena/výkon. Neustálý další
vývoj a inovace výrobků zaručují v každém okamžiku aktuální stav techniky a bezpečnosti. Je naším
přáním, aby Vám naše výrobky přinášely radost, usnadnění práce a vysoký užitek.

Z bezpečnostních důvodů a kvůli zajištění bezproblémového průběhu práce při provozu byste si
před prvním uvedením do provozu měli pozorně přečíst tento návod k obsluze a pečlivě jej
uschovat pro případné další otázky.

Informace
Tento návod k obsluze poskytuje všechny nezbytné pokyny pro bezvadné používání stroje a pro
odpovídající údržbu. Naše prodejní síť je Vám stále k dispozici, ať už v případě problémů, které se týkají
služby zákazníkům, nebo ohledně náhradních dílů a požadavků, které Vám mohou pomoci při rozvoji
Vašeho podniku.
Vaše návrhy na vylepšení tohoto návodu k obsluze jsou důležitým přínosem ke zdokonalení služeb, které
firma OPTIMUM nabízí svým zákazníkům.

Vyobrazení a informace obsažené v této příručce se mohou lišit od Vašeho stroje. Výrobce se
neustále snaží o vylepšení a obnovu výrobků, proto mohou být provedeny vizuální nebo technické
změny, aniž by byly předem oznámeny. Změny a omyly jsou vyhrazeny.

Tato příručka byla sestavena výrobcem a je pevnou součástí vybavení stroje. Informace obsažené v této
příručce jsou určeny pro uživatele. Příručka stanoví účel používání stroje a obsahuje potřebné informace
pro jeho bezpečné a správné využití. Neustálé dodržování pokynů obsažených v této příručce zaručuje
bezpečnost osob a stroje, ekonomický provoz a dlouhou životnost stroje. Tato příručka je pro přehlednost
rozdělena do oddílů, které pojednávají o nejdůležitějších tématech. Obsah poskytuje rychlý přehled k
jednotlivým tématům. Důležitá místa v textu jsou vytištěna tučně a jsou označena těmito symboly:

Vysvětlivky:
Upozornění
Upozornění na situace, které vedou k poškození zdraví osob, stroje a/nebo prostředí a mohou
způsobit finanční ztráty.

Pozor!! Rotující součásti. Nebezpečí poranění!

Pozor!! Noste ochranné brýle. Nebezpečí poranění!

Pozor!! Před začátkem činnosti vytáhněte síťovou zástrčku. Nebezpečí poranění!

Pozor!! Noste chrániče sluchu!

*Označení stroj nahrazuje běžné obchodní označení předmětu, k němuž se vztahuje tento návod k
obsluze (viz titulní list).
U označení „odborný personál“ se jedná o personál, který je na základě zkušenosti, technické přípravy a
znalostí zákonných předpisů schopen provádět nezbytné práce a při provozu, instalaci, užívání a údržbě
stroje může rozeznat případné nebezpečné situace a je schopen jim předem zabránit.

Pokud budete mít další dotazy, kontaktujte prosím svého odborného prodejce.
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1. Označení stroje
Na stroji je umístěn typový štítek (1), který obsahuje označení stroje, číslo výrobku a nejdůležitější
technické údaje. Udržujte štítek stále čistý a čitelný.

Poznamenejte si následující důležité údaje o svém
stroji pro případ poškození nebo nečitelnosti
typového štítku:

______________________________________
Typ stroje:
______________________________________
Rok výroby:
______________________________________
Sériové číslo:

2. Správné používání
Frézka F 45 je vhodná výhradně pro běžné vrtání a fr
vrtacích a frézovacích nástrojů.

Každé použití stroje přesahující tento rámec je považov
nemůže výrobce nést odpovědnost. Riziko nese pouze u

Používání, údržbu a opravy stroje mohou provádět po
poučeny o nebezpečích, která mohou provozem stro
bezpodmínečně dodržován a musí být neustále k dispoz

Stroj má univerzální použití v modelářství, školách, řeme

Upozornění:
Svévolné změny na stroji, nesprávné používání stro
návodu k obsluze vylučují odpovědnost výrobce za
předmětů a vedou k zániku nároku na záruku.

3. Technické znaky
• Tento stroj je přesná frézka s výškově přestavitelnou
• Snadná manipulace umožňuje mnohostrannou obla
• Velký rozsah otáček od 50 - 2500 ot./ min umožňuj

a plastu, jako např. při vrtání, frézování a řezání záv
• Rozsah přestavení pinoly 130 mm, posuv hvězdic

stupnici nastavitelného hloubkového dorazu, pinola 
• Možnost připojení jemného posuvu pinoly ručním k

stupnice s dělením 0,05 mm. Hloubkový doraz použ
• Velký křížový stůl, přesná vedení nastavitelná klíno

také na vedení vrtací a frézovací hlavy.
 by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva vyhrazena.

ézování dřeva, plastů a kovů s použitím běžných

áno za nesprávné použití. Za takto vzniklé škody
živatel.

uze osoby, které jsou s ním obeznámeny a jsou
je vzniknout. Tento návod k obsluze musí být
ici.

slné výrobě, dílnách i pro kutily.

je a nedodržení bezpečnostních předpisů nebo
 takto způsobená poškození zdraví osob nebo

 a otočnou vrtací a frézovací hlavou.
st použití i pro nezkušený obslužný personál.
e provádění nejrůznějších prací při obrábění kovů
itů.
ovým úchytem, přestavení je možno odečítat na
s možností upnutí.
olečkem, 2,5 mm posuv/ otočení ručního kolečka,
itelný se stupnicí.
vými lištami. U typu F45: nastavitelná klínová lišta
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• Nastavitelné bronzové matice na posuvných vřetenech křížového stolu pro přesné pohyby stolu.
Nízké opotřebení a vysoká přesnost posuvných vřeten umožňují snadné a rovnoměrné otáčení
ručních koleček s vysokou přesností přísuvu.

• Stupnice na ručních kolečkách je možno nastavit na nulu, 2 mm/ ot., dělení stupnice 0,025 mm.
• Vysoká přesnost a velká odolnost proti přetažení díky velkoryse dimenzovanému litinovému sloupu a

vedením.
• Hlava stroje z masivní, stárnuté šedé litiny. Zesílená výztužným žebrováním pro zachování přesnosti

při vrtání a frézování. Zajišťuje klidný chod i při řezání.
• Snazší a rychlejší změna otáček díky ozubeným převodům v olejové lázni, možnost přepnutí v klidu.
• Dodatečný elektrický 2-stupňový přepínač otáček, zároveň přepínač pro chod vpravo-vlevo.
• Integrovaný jistič motoru s automatickým sepnutím.
• Zásuvka CEE 16A/ 400V s přepínačem fáze. Hlavní spínač s nouzovým vypínačem, krytí IP 54.
• Snadné a přesné výškové přestavení vrtací a frézovací hlavy velkou klikou na levé straně stroje.
• Vrtací a frézovací hlavu lze otáčet vlevo a vpravo vždy do 90°, velká stupnice umožňuje snadné

odečítání přestavení úhlu.
• Aretovatelná kolíková západka pro snadné nalezení vertikální polohy.
• Upnutí obrobku MK 3 s dotahovací tyčí M 12.
• Stopky nástrojů MK 3 s vyrážecími trny lze přesně zasunout.

4. Technické údaje
OPTI F 40 OPTI F 45

max. Ø vrtání do litiny ........................................... 40mm..................................................................... 40mm
max. Ø vrtání do oceli........................................... 32mm..................................................................... 32mm
max. průměr frézování stopkové frézy.................. 32mm..................................................................... 32mm
max. průměr frézování nožové hlavy .................... 100mm................................................................. 100mm
Vyložení................................................................ 265m.................................................................... 275mm
max. odstup hlava vřetena/stůl ............................. 480mm................................................................. 510mm
Upínací kužel vřetena ........................................... MK 3 ........................................................................MK 3
Zdvih pinoly........................................................... 130mm................................................................. 130mm
Hlava vřetena otočná............................................ 360° ...............................................................není otočná
Hlava vřetena otočná............................................ 180° ..........................................................................180°
Průměr sloupu ...................................................... 115mm.................................................... rybinové vedení
Celková výška stroje............................................. 1400mm............................................................. 1450mm
Celková délka stroje ............................................. 800mm................................................................. 785mm
Celková šířka stroje .............................................. 1100mm............................................................. 1185mm
Výkon pohonu dvourychlostní............................... 0,55 KW / 1,1 KW ................................. 0,55 KW / 1,1KW
Rozsah otáček vřetena ......................................... 12 rychlostí, 50-2500 min.-1... 12 rychlostí, 50-2560 min.-1
Dráha přestavení křížového stolu osa X ............... 430mm................................................................. 520mm
Dráha přestavení křížového stolu osa Y ............... 230mm................................................................. 210mm
Upínací plocha křížového stolu............................. 730x210mm ..................................................820x240mm
Velikost T-drážky .................................................. 16mm..................................................................... 16mm
Celková hmotnost stroje ....................................... 270kg ......................................................................330kg

4.1 Hladina hluku

Hladina hluku stroje činí při chodu naprázdno > 70 dB(A). V závislosti na pracovním cyklu může být tato
hodnota překročena.

Je nutno vzít v úvahu, že doba zatížení hlukem a současný provoz jiných strojů na pracovišti, jakož
i druh a vlastnosti práce mohou hladinu hluku na pracovišti ovlivňovat!

Pozor!! Noste chrániče sluchu!
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5. Rozsah dodávky a příslušenství
5.1 Rozsah dodávky

Fréza obsahuje:
• Vodicí sloup s hnací jednotkou, převodovku a motor, uložení s vedením suportu a křížový stůl.
• Adaptér MK3/ B16 k upnutí sklíčidla pro vrták.
• Hlava pro rovinné frézování s jednotlivě nastavitelnými noži ze slinutého karbidu.
• Olejová náplň převodovky.
• Návod k obsluze.

5.2 Dodávané příslušenství

Doporučujeme Vám, abyste používali pouze kvalitní originální příslušenství. Pouze s originálním
příslušenstvím firmy OPTIMUM může být zaručen spolehlivý provoz a optimální pracovní výsledky.

Označení Číslo výrobku
Automatický podélný posuv pro osu X............................................................................................. 335 2020

Univerzální čerpadlo chladicí kapaliny s nádrží 230V / 400V ........................................ 335 2002 / 335 2001

Kleštinové upínací pouzdro MK3
s kleštinami a hákovým klíčem ........................................................................................................ 335 2050

Sada přímých kleštin
4/ 6/ 8/ 10/ 12 mm............................................................................................................................ 335 2014

Podstavec s přihrádkou pro nádrž chladicí kapaliny ........................................................................ 335 3001

Sada upínacích zařízení, 52-dílná, 16mm
Vodicí vložky pro T-drážky, podložky, upínací desky, čepy, matice................................................. 335 2018

Sklíčidlo s ozubeným věncem 1,5-13mm, B 16, Röhm.................................................................... 305 0654
Sklíčidlo s ozubeným věncem 3-16mm, B 16, Röhm....................................................................... 305 0655

Rychloupínací sklíčidlo, 1-13mm, B 16, Röhm ................................................................................ 305 0656
Rychloupínací sklíčidlo, 3-16mm, B 16, Röhm ................................................................................ 305 0657

Mechanický svěrák FMS 100........................................................................................................... 335 4100
Mechanický svěrák FMS 125........................................................................................................... 335 4125
Mechanický svěrák FMS 150........................................................................................................... 335 4150

Hydraulický svěrák HMS 100........................................................................................................... 335 5100
Hydraulický svěrák HMS 125........................................................................................................... 335 5127
Hydraulický svěrák HMS 150........................................................................................................... 335 5150

Sinusový svěrák DAS 100
(tříosý svěrák) .................................................................................................................................. 335 5500

Sada paralelních podložek .............................................................................................................. 335 4000

Bezpečnostní zařízení
pro F 20/25/30/40/45 ....................................................................................................................... 335 0999

Digitální displej............................................................................................................................... viz katalog
Měřicí lišty k digitálnímu displeji..................................................................................................... viz katalog

Další příslušenství naleznete v našich aktuálních prodejních podkladech.
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6. Bezpečnostní pokyny
Upozornění:
Před spuštěním, použitím, údržbou a jinými zásahy do stroje je nutno si pozorně přečíst instrukce
k používání a údržbě. Se strojem mohou manipulovat a pracovat pouze osoby, které jsou se
zacházením a funkcí stroje dobře obeznámeny.

Pozor:
Opravy, údržbu a montáž dalšího vybavení stroje smí provádět pouze odborný personál na
vypnutém stroji (vytáhněte síťovou zástrčku!).

• Před zapnutím stroje zkontrolujte správné upnutí obrobku!
• Při práci se strojem nikdy nedávejte ruce do blízkosti rotujících součástí!
• Ostré třísky neodstraňujte rukama; použijte smetáček nebo háček na odstraňování třísek!

• Používejte ochranná zařízení a dobře je upevněte. Nikdy nepracujte bez ochranných zařízení a
udržujte tato zařízení funkční. Před začátkem práce zkontrolujte jejich funkci.

• Udržujte stroj a jeho pracovní okolí vždy v čistotě. Zajistěte dostatečné osvětlení.
• Při práci zásadně zajistěte obrobek vhodnými upínacími zařízeními. Dbejte na dostatečnou dosedací

plochu.

• Na stroji se nesmějí provádět koncepční změny a nesmí se používat pro jiné účely, než pro pracovní
postupy určené výrobcem.

• Nikdy nepracujte pod vlivem nemocí, které narušují soustředění, únavy, drog, alkoholu nebo léků.
• Po montáži nebo opravě odstraňte ze stroje před jeho zapnutím klíče a jiné volné části.
• Dbejte všech bezpečnostních pokynů a upozornění na nebezpečí umístěných na stroji a udržujte je v

bezvadném stavu.

• Děti a osoby, které nejsou se strojem obeznámeny, se musejí zdržovat dále od Vašeho pracovního
prostředí, stroje a nástrojů.

• Používání stroje, jeho údržba a montáž dalšího vybavení mohou provádět pouze osoby, které jsou se
strojem dobře obeznámeny a byly poučeny o nebezpečích.

• Při údržbě, vybavování stroje nebo opravách stroj zásadně vypínejte! Vytáhněte síťovou zástrčku,
resp. odpojte stroj od přívodu elektrického proudu!

• Netahejte za síťové vedení, když vytahujete zástrčku ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a
ostrými hranami.

• Dbejte na to, aby se hlavní spínač nacházel v pozici „VYP“, když stroj připojujete k přívodu elektrického
proudu, abyste tak zabránili neúmyslnému zapnutí.

• Noste přiléhavý oděv, ochranné brýle, bezpečnostní obuv a chrániče sluchu. Dlouhé vlasy je zapotřebí
svázat. Při práci nenoste hodinky, náramky, řetízky, prsteny nebo rukavice (rotující součásti!).

• Poruchy, které mají negativní vliv na bezpečnost, je nutno ihned odstranit.

• Nenechávejte stroj nikdy v provozu bez dozoru a zůstaňte u stroje až do úplného zastavení nástroje.
Poté vytáhněte zástrčku, abyste předešli neúmyslnému zapnutí.

• Chraňte stroj před vlhkostí (Nebezpečí zkratu!).
• Elektrické nástroje a stroje nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin a plynů (Nebezpečí

výbuchu!).

• Před každým použitím stroje se ujistěte, že žádné součásti nejsou poškozené. Poškozené součásti
ihned vyměňte, abyste se tak vyvarovali zdrojů nebezpečí!

• Stroj nepřetěžujte! Lépe a bezpečněji budete pracovat v uvedeném rozsahu výkonu. Používejte
správné nástroje! Dbejte na to, aby nástroje nebyly tupé nebo poškozené.

• Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství, abyste zabránili případným nebezpečím a
riziku úrazů.



Návod k obsluze: Vrtačko-frézka OPTI F 40 / OPTI F 45
Stav 29.11.2002

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva vyhrazena.8

6.1 Zbytková rizika

I při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů a při správném používání stroje zůstávají ještě zbytková
rizika, která jsou vyjmenována zde:

• Kontakt s rotujícími součástmi a nástroji
• Zlomení nástrojů
• Zranění v důsledku poletujících obrobků a částí obrobků
• Nebezpečí požáru při nedostatečném odvětrávání motoru
• Kontakt se součástmi, které jsou pod napětím
• Negativní ovlivnění sluchu při delší práci bez chráničů sluchu

Upozornění:
Je nutno upozornit, že každý stroj vykazuje zbytková rizika. Při provádění veškerých pracovních
postupů (i těch nejjednodušších) je nutno pracovat s maximální opatrností. Bezpečnost práce
závisí na Vás!

7. Instalace stroje
7.1 Charakteristika místa instalace
Aby byla zachována vysoká přesnost obrábění a rovněž dosažena dlouhá životnost stroje, je při
volbě místa instalace nezbytné dodržet následující body:

• Přístroj smí být instalován a provozován pouze v suchých, větraných prostorách.
• Vyvarujte se míst v blízkosti strojů, které produkují třísky a prach.
• Místo bez chvění, tedy vzdálené od lisů, hoblovaček apod.
• Vhodný podklad (nosnost a rovinnost podlahy)? V případě měkkého podkladu je zapotřebí betonový

základ.
• Dostatek místa pro obsluhu?
• Dostatečné osvětlení? (doporučená hodnota cca 300 Lux)
• Přívod elektrického proudu?

Upozornění:
Pokud chcete stroj upevnit k podkladu, doporučujeme, abyste přímo změřili přesné rozměry stroje.

7.2 Postavení stroje
Bezprostředně po obdržení stroje prosím zkontrolujte, zda nevykazuje
poškození způsobená při přepravě. Pokud je stroj poškozen, ihned
informujte příslušný přepravní podnik a odborného prodejce.

1. Uvolněte upevňovací šrouby z palety, na které je stroj dodáván.
2. Namontujte ruční kolečka pro přestavení stolu a pohybujte stolem ve

směru ke sloupu. Pracovní jednotku umístěte pomocí kliky až dolů,
abyste snížili celkovou výšku.

3. Podle obrázku uvažte pod stroj dostatečně nosné pásy a zavěste je na
jeřáb nebo jiný zvedací prostředek s dostatečnou nosností.

4. Pamatujte na hmotnost 330 kg !
5. Používejte pouze pásy s prokazatelnou nosností!
6. Nadzvedněte stroj o několik centimetrů, abyste viděli, zda je zavěšené

břemeno vyvážené.
7. Před dalším zvedáním stroj zajistěte proti vyklopení z pásů!
8. Dopravte zvednutý stroj na určené místo instalace a postavte jej na

připravený podklad, pracovní stůl apod.
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Opatrně stroj spusťte a současně sledujte, zda se podklad apod. pod tíhou nedeformuje, podklad
může být nerovný nebo pod zatížením může povolit. V tomto případě před dalším postavením
stroje proveďte nápravná opatření.

Nyní stroj připevněte dodanými šrouby k podkladu nebo pracovnímu stolu.

Před následnou kontrolou očistěte plochu stolu petrolejem od antikorozních prostředků.
Položte přesnou vodováhu, pokud možno tzv. vodováhu na hřídele, na křížový stůl. Položením plechů pod
podstavec, resp. pod pracovní stůl, stroj přesně vyrovnejte v horizontální poloze. Několikrát tuto polohu
zkontrolujte střídavě v podélném (X)- i příčném směru (Y). Pokud používáte naše tlumiče chvění,
vyrovnejte stůl přestavením závitových čepů. Když  je stroj vyrovnaný, zkontrolujte polohu vertikální osy
stroje: Upněte do kleštiny pro frézu číselníkový úchylkoměr s vhodným ramenem (viz bod „Upnutí frézy“).
Odměřte vzdálenost k ploše stolu střídavě vlevo a vpravo od vřetena frézy, jak je vidět na obrázku.

Přitom vřeteno na dotahovací tyči ručně otočte s pomocí klíče na šrouby. Abyste mohli rukou snadno
otáčet převodovkou, měla by se nacházet v poloze L 3. Když je osa frézy přesně kolmá ke stolu, ukazuje
úchylkoměr v obou směrech stejnou vzdálenost. Jestliže ukazuje rozdílné hodnoty, zkontrolujte, zda se
naměřené hodnoty mění při podkládání plechů pod jeden roh podkladu. V tomto případě je zřejmé, že stůl
není správně vyrovnaný. Pokud se naměřené hodnoty nemění, není frézovací hlava pravděpodobně
přesně kolmá ke stolu a musíte ji trochu pootočit. Poté postup zopakujte, dokud není dosaženo
uspokojivých hodnot.

POZOR!
Mnohé čisticí prostředky jsou hořlavé a snadno vznětlivé. Při práci s čisticími prostředky nekuřte.
Otevřený oheň a světlo jsou zakázány!

Upozornění:
Oleje, tuky a čisticí prostředky jsou škodlivé pro životní prostředí a nesmějí se dostat do odpadní
vody nebo do běžného domovního odpadu. Tyto prostředky je zapotřebí likvidovat v souladu
s ekologickými předpisy. Hadry napuštěné oleji, tuky nebo čisticími prostředky jsou snadno
hořlavé. Shromažďujte čisticí hadry a vlnu ve vhodné uzavřené nádobě a odevzdejte je
k ekologické likvidaci – nedávejte je do domovního odpadu!
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8. Obslužné prvky Opti F 40

Pol. Označení Pol. Označení
1 Kryt dotahovací tyče 15 Hvězdicový úchyt se spojkou pro jemné

přestavení
2 Přepínač směru otáčení 16 Upnutí pro otáčení hlavy stroje
3 Odvzdušnění převodovky 17 Okénko olejoznaku
4 Spínač Zap-Vyp s nouzovým vypínačem 18 Hrdlo pro nalévání oleje
5 Volicí páka převodovky 19 Motor
6 Klika přestavení pinoly 20 Upnutí hlavy stroje
7 Svěrací páka pinoly 21 Klika výškového přestavení hlavy stroje
8 Hloubkový doraz vrtání 22 Ozubená tyč
9 Pinola 23 Křížový stůl
10 Doraz dráhy pojezdu křížového stolu 24 Šroub pro vypouštění oleje
11 Upnutí křížového stolu 25 Vratná pružina
12 Podstavec (volitelně) 26 Přípojka elektrického proudu
13 Výkyvné patky (volitelně)
14 Sloup



Návod k obsluze: Vrtačko-frézka OPTI F 40 / OPTI F 45
Stav 29.11.2002

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva vyhrazena. 11

9. Obslužné prvky OPTI F 45

Pol. Označení Pol. Označení
1 Kryt dotahovací tyče 15 Upnutí výškového přestavení
2 Přepínač směru otáčení 16 Upnutí pro otáčení hlavy stroje
3 Odvzdušnění převodovky 17 Olejnička (mazání)
4 Spínač Zap-Vyp s nouzovým vypínačem 18 Okénko olejoznaku
5 Volicí páka převodovky 19 Hrdlo pro nalévání oleje
6 Klika přestavení pinoly 20 Motor
7 Svěrací páka pinoly 21 Kryt převodovky výškového přestavení
8 Hloubkový doraz vrtání 22 Klika výškového přestavení
9 Pinola 23 Kryt převodovky výškového přestavení
10 Doraz dráhy pojezdu křížového stolu 24 Ruční kolečka křížového stolu
11 Upnutí křížového stolu 25 Šroub pro vypouštění oleje
12 Podstavec (volitelně) 26 Vratná pružina
13 Rybinové vedení sloupu 27 Přípojka elektrického proudu
14 Hvězdicový úchyt se spojkou pro jemné

přestavení
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10. Elektrické připojení
Stroj vyžaduje síťové připojení 400V střídavý proud (3 fáze).

Upozornění:
Elektrické připojení smí provádět pouze elektrikář nebo způsobilý odborný personál. Ujistěte se, že
přívod elektrického proudu byl předtím přerušen. Za případná poškození zdraví osob nebo
majetku, která vzniknou v důsledku nedodržení tohoto pokynu, se neručí!
Varování: Při připojování stroje porovnejte elektrické hodnoty svého zdroje elektrické energie s údaji
uvedenými na typovém štítku. V případě vysokého napětí v síti může dojít k vážným poraněním uživatele
nebo k poškození stroje. Při příliš nízkém napětí v síti může být poškozen motor.

Stroj může vydržet kolísání napětí až v rozmezí 5 % (např. stroj s 400 V má rozsah tolerance, který sahá
od 380 do 420 V). Optimální je uvedené napětí. Pokud napětí přesáhne tuto toleranci, musí být přívod
napětí náležitě upraven. Při připojování dbejte na směr chodu stroje.

Stroj je připojen k elektrické síti přes zásuvku 16A / 400V (1) na zadní straně hlavního spínače. K tomu
potřebujete pohyblivý 5-žilový přípojný kabel (pryžový kabel 5x1,5 mm2) s 16 A kabelovou spojkou.
Zásuvka je opařena přepínáním fází, tzn. pokud se po zapnutí hlavním spínačem točí vřeteno frézy
doleva, přičemž přepínač směru chodu (2) je v poloze R1 nebo R2, musíte po vytažení síťového kabelu
vhodným šroubovákem přepnout přepínač fází v přípojné zásuvce.
Přepínač je vidět ze zadní strany jako drážka pro šroubovák mezi styčnými kolíčky.

Není nutné otevírat plášť spínače.

Hlavní spínač je podle předpisů oborové profesní organizace opatřen nouzovým vypínačem a podpěťovým
spouštěčem.

Po výpadku proudu při provozu stroj po obnovení dodávky proudu nenaběhne sám, nýbrž musí být
nejprve zapnut hlavním spínačem.

Hlavní spínač je navíc uzamykatelný. Po přitlačení sklopného víčka až do zaklapnutí můžete zavěšením
malého visacího zámku zabránit obsluze nepovolanými osobami.
Přípojný kabel položte nejlépe k zadní straně sloupu. V každém případě dostatečně daleko od pohyblivých
částí stroje, aby při provozu stroje nedošlo k žádnému poškození kabelu. Položte kabel tak, abyste o něj
při práci nemohli zakopnout, nebo aby Vám nepřekážel. Vyvarujte se malých úhlů ohybu, abyste tak
zabránili poškozením.

Pravidelně kontrolujte kabel i zástrčku. Poškozené části ihned vyměňte. Až do jejich výměny
nesmíte stroj používat.
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11. Příprava na provoz
11.1 Odstranění vrstvy ochrany proti korozi

Za účelem ochrany proti korozi jsou všechny hladké části stroje ze závodu silně potřeny ochranným
voskem a ochrannými tuky. Očistěte stroj před prvním uvedením do provozu vhodným ekologickým
čisticím prostředkem. (Doporučujeme použít k očištění petrolej!). Nepoužívejte k čištění žádná
rozpouštědla, nitroředidla, nebo jiné čisticí prostředky, které by mohly narušit lak stroje. Dodržujte pokyny
a údaje výrobce čisticího prostředku.

Při čištění dbejte na důkladné větrání, abyste zabránili ohrožení zdraví v důsledku jedovatých
výparů.

Po očištění stroje musíte hladké kovové části lehce namazat olejem. Především se jedná o rybinové
vedení stolu a sloupu (OPTI F45). Použijte k tomuto účelu mazací olej bez obsahu kyselin.

Mnohé čisticí prostředky jsou hořlavé a snadno vznětlivé. Při práci s čisticími prostředky nekuřte.
Otevřený oheň a světlo jsou zakázány!

Upozornění:
Oleje, tuky a čisticí prostředky jsou škodlivé pro životní prostředí a nesmějí se dostat do odpadní
vody nebo do běžného domovního odpadu. Tyto prostředky je zapotřebí likvidovat v souladu
s ekologickými předpisy. Hadry napuštěné oleji, tuky nebo čisticími prostředky jsou snadno
hořlavé. Shromažďujte čisticí hadry a vlnu ve vhodné uzavřené nádobě a odevzdejte je
k ekologické likvidaci – nedávejte je do domovního odpadu!

12. Mazací plán
Před provozem stroje je zapotřebí denně namazat
všechna místa označená na uvedeném obrázku.
Použijte k tomu ložiskový olej nebo středně viskózní
motorový olej.

Po práci stroj očistěte. Odstraňte třísky a zbytky
chladicích prostředků a maziv. Pokud používáte
chladicí a mazací kapalinu, měli byste např. svěrák
a dělicí přístroj demontovat, abyste mohli důkladně
očistit stůl. Zejména chladicí a mazací prostředek
často po několika dnech zanechává na stole
nevzhledné skvrny, které lze těžko odstranit.
Z důvodu vysokého podílu vody může dokonce
vzniknout koroze!

Nakonec znovu naolejujte všechny hladké kovové
součásti.

1 Mnohohran pohonu pod víčkem
2 Pinola
3 Plochy stolu
4 Vedení stolu
5 Ložisko posuvného vřetena
6 Vedení stolu
7 Ložisko posuvného vřetena
8 Převodovka jemného posuvu pinoly
9 Vodicí dráhy (OPTI F 40 sloup)

10 Olejnička (pouze OPTI F45)
13
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13. Mechanické funkce
13.1 Přestavení stolu

Otáčením ručních koleček na levé a pravé straně stolu se stůl pohybuje doleva a doprava (ve směru osy
X).
Otáčením ručního kolečka na přední straně se stůl pohybuje dopředu a dozadu (osa Y).
Na přední straně a na pravé straně pod podélnými saněmi se nacházejí svěrací šrouby. Těmito šrouby
může být při práci nepotřebné vedení sevřeno. Tím dosáhnete lepší kvality povrchu při frézování, protože
chvění stolu v důsledku vůle vedení bude potlačeno.
Před přestavením saní však nezapomeňte sevřené vedení opět uvolnit, abyste nezpůsobili zvýšené
opotřebení vedení.

V drážce na přední straně stolu jsou vedeny nastavitelné dorazy. Spolu s dorazem nad ručním kolečkem
pro posuv ve směru osy Y jimi lze omezit dráhu přestavení ve směru osy X.

Vedení stolu (u OPTI F 45 také vedení vrtací a frézovací hlavy na sloupu) je možno pomocí zabudovaných
klínových lišt nastavit na minimální vůli, a tím na optimální pracovní výsledek. Nastavení z výroby je ve
stavu při dodání vhodné pro okamžitou práci a v normálním případě není nutno jej nastavovat jinak. Po
určité době provozu je však opětovné nastavení vedení nezbytné. Postupujte přitom následovně.

13.2 Kontrola a nastavení křížového stolu

Demontujte ruční kolečka a matice vřetena přestavení stolu. Stůl nyní můžete ručně s větším či menším
odporem posunout. Pečlivě očistěte vedení od třísek a starého maziva. Vedení znovu namažte a posuňte
přitom stůl několikrát sem a tam, aby se olej mohl rovnoměrně rozdělit ve vedeních.
Uvolněte svěrací šrouby vedení stolu. Utažením upínacích šroubů klínových lišt můžete vůli vedení
snížit na nezbytné minimum. Stůl musí být možno ještě posunout rukou. Poté opět namontujte matice
vřetena a ruční kolečka.

Podrobnější kontrolu vedení lze provést takto:
Demontujte opět ruční kolečka a matice vřetena. Posuňte stůl doleva nebo doprava až na doraz. Nyní
nasaďte na podstavec stroje číselníkový úchylkoměr s magnetickou patkou a odměřte zadní hranu stolu
co nejdál směrem ven. Sevřete vedení, která kontrolovat nechcete, utažením svěracích šroubů. Nyní stůl
na konci vysunuté strany zatáhněte a stlačte a sledujte výchylku ručičky číselníkového úchylkoměru, který
nyní ukazuje kývání stolu. Upínacími šrouby klínových lišt můžete minimalizovat vůli vedení, jak je
popsáno výše.
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13.3 Pohonná jednotka

Na přední straně se nacházejí dvě páky k přepínání převodů na požadovaný počet otáček vřetena. Spolu
s elektrickým přepínáním rychlosti jsou výsledkem tyto otáčky:

Nastavení pákou
převodovky

L1 L2 L3 S1 S2 S3

Spínač pomalu R1- L1 50 110 190 380 670 1250
Spínač rychle R2- L2 100 220 380 760 1340 2500

Všechna nastavení počtu otáček na převodovce lze provádět pouze v klidovém stavu!

1 Hlavní spínač
2 Tabulka počtu otáček
3 Přepínač směru chodu
4 Stupnice hloubky vrtání
5 Upnutí pinoly
6 Jemné přestavení pinoly
7 Tlačítko k odpojení jemného přestavení
8 Hvězdicový úchyt
9 Upnutí (pouze OPTI F45)

10 Přepínací páka převodovky

Aby kola převodovky mohla při přepínání zapadnou
pro zapadnutí kol převodovky otáčením utahovacího

Na horní straně převodovky se nachází pod plastovým
Ten se u různých nástrojů a upínání nástrojů používá k
během provozu. Nástroje mají k tomuto účelu na horn
Vřeteno je opatřeno upnutím nástroje MK3.
Vedle ochranného víčka se nachází hrdlo pro nalévání o
kontroluje průzorem na pravé straně převodovky. Sprá
Šroub pro vypouštění oleje je přístupný na spodní straně
Na pravé straně převodovky se nachází také hvězdicov
Před ním je ruční kolečko se stupnicí jemného přestave
tlačítko na ose hvězdicového úchytu o cca dvě otáčky.
Vpravo dole na čelní straně se nachází svěrací šroub p
šroub k nastavení hloubky vrtání a příslušná stupnice pro
Klikou na levé straně lze pohonnou jednotku přestavit
nacházejí na pravé straně.
U typu F 40 se přítužné matice nacházejí na zadní stran
Tři matice na zadní straně převodovky uvolněte za účele
přestavení matice opět utáhněte. Kolíková západka s
pohonné jednotky při návratu do svislé polohy. Přesné s
takto:
Upněte co nejdelší tvrzený válcový kolík o průměru asi 1
má velkou vůli). Nasaďte na stůl číselníkový úchylkomě
svisle, hodnota zobrazená úchylkoměrem se při pohy
Možnou odchylku kruhovitosti kolíku zjistíte otočením v
kontrolu ještě jednou.
Pro nastavení klínové lišty na vedení pohonné jednotky 
zase spustit dolů, přičemž se stavěcí šroub postupně u
opět utáhněte do té míry, až lze pohonnou jednotku opět

Nezapomeňte nejprve uvolnit svěrací šrouby!
15

t, může být zapotřebí zajistit správnou polohu
 čepu.

 víčkem utahovací čep s šestihranem rozměr 17.
 tomu, aby byly zajištěny proti vypadnutí z vřetena
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louží ke snadnějšímu nalezení vertikální polohy
vislé nastavení pohonné jednotky můžete provést

0 mm do kleštiny frézy (sklíčidlo je příliš nepřesné,
r a odměřte kolík. Je-li vřeteno nastaveno přesně
bu pohonné jednotky směrem nahoru nezmění.
řetena. Po utažení tří přítužných matic proveďte

je zapotřebí jednotku několikrát vysunout nahoru a
tahuje, dokud není zřejmý těžký chod. Poté šroub
 snadno přestavit. Vůle vedení je nyní minimální.
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13.4 Upnutí obrobku

Vřeteno stroje je vybaveno upnutím obrobku MK3. Nástroje se stopkou MK3 mohou být nasunuty přímo.
Stopky vrtáků o velikosti MK1 a MK2 se nasazují s MK-adaptérem.
Před nasazením očistěte upínací stopku v pinole a stopku nástroje. Všechny části musejí být čisté, bez
otřepů a bez třísek, aby byla zaručena přilnavost kovových částí.
K uvolnění stopek nástrojů tzv. vyrážecím trnem potřebujete vyrážecí klín MK3. Nastavte pinolu
hvězdicovým úchytem tak nízko, až je vyrážecí otvor vidět. Poté otáčejte vřetenem, až se jeho otvor bude
krýt s otvorem v pinole. Zaveďte potom vyrážecí klín kulatou hranou nahoru do otvoru. Lehkými údery na
klín pomocí kladiva s měkkým čelem se vložený nástroj uvolní. Aby nástroj nespadl na stůl, použijte
vhodnou podložku, např. dřevěnou desku.

13.5 Sklíčidlo pro vrták

Sklíčidla pro vrták se nasazují s pomocí adaptéru pro sklíčidla, např. MK3/ B16. Označení B16 označuje
normovanou velikost kužele sklíčidla.

13.6 Upnutí frézy

Upínací stopky pro frézy, jako např. přímé kleštiny nebo kleštinová upínací pouzdra, mají na místě
vyrážecího trnu otvor se závitem M12, aby tak mohl být nástroj dotahovací tyčí zajištěn proti vypadnutí při
práci.
Dotahovací tyč slouží k upevnění nástroje a smí se utahovat pouze ručně, aby se zabránilo poškození
závitu. K uvolnění tyče otočte závit o 2-3 otáčky a lehkými údery kladiva s měkkým čelem na dotahovací
tyč uvolněte nástroj z kužele. Po dalším vyšroubování dotahovací tyče můžete nástroj vyjmout. Také zde
použijte podložku.

Důležité: Údery na dotahovací tyč lze provádět pouze s uvolněnou spojkou jemného posuvu, jinak
vzniká nebezpečí jejího poškození!

13.7 Další nástroje

Jiné nástroje vhodné k použití s tímto strojem, např. hlavy pro čelní obrábění a vyvrtávací hlavy, pilové
listy a nožové hlavy se nasazují s odpovídajícími upínkami vhodnými pro nástroj (upínací trny).

V každém případě dodržujte předpisy výrobců nástrojů. Nepokoušejte se vyrobit adaptér apod.
sami. Používejte pouze spolehlivé, vyzkoušené nástroje a adaptéry.
Všechny nástroje, které mají otvor se závitem, zajistěte použitím dotahovací tyče. Síly vznikající při
obrábění by mohly použitý nástroj uvolnit z upnutí a ohrozit tak Vaše zdraví nebo způsobit
poškození stroje.

Před každou výměnou nástroje vytáhněte síťovou zástrčku.
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14. Obsluha stroje
Upozornění:
Rotující součásti! Pracujte rozumně. Dbejte zejména na rotující součásti. Noste těsně přiléhavý
oděv! Obsluha s dlouhými vlasy musí nosit síťku na vlasy nebo vlasy svázat. Při práci na stroji
nenoste šperky. DBEJTE na to, aby vlasy nebo oděvy nebyly zachyceny rotujícími součástmi.

Odlétávající třísky a vymrštěné součásti! Je bezpodmínečně nutné, abyste nosili ochranné brýle!
Chraňte své oči před poletujícími třískami a jinými úlomky.

V závislosti na pracovním cyklu vzniká různě vysoká hladina hluku. Noste chrániče sluchu!

14.1 Nastavení počtu otáček – směru otáčení

Oběma volicími pákami se nastavuje převodovka na
požadovaný počet otáček. Tabulka počtu otáček je
vytištěna na přední straně pohonné jednotky.
Přepínačem počtu otáček můžete otáčky
zdvojnásobit.

Pokud k řezání závitů nepoužíváte vrtací automat
s automatickým zpětným chodem, můžete
k vytvoření závitu použít přepínač směru chodu a
jeho přepnutím z pozice R1 do L1 uvést stroj do
zpětného chodu.

Pozor:
Veškerá nastavení počtu otáček a směru otáčení
provádějte v klidovém stavu stroje.

1.2 Přestavení stolu

Přestavení stolu se provádí otáčením ručních
koleček (2) ve směru osy X a Y. K omezení dráhy
přestavení stolu ve směru osy X slouží dva posuvné
dorazy spolu s jedním pevným dorazem na přední
hraně stolu. Vždy dvěma svěracími šrouby můžete
zafixovat klínové lišty ve směru, kterým se stůl
nepohybuje. Případná nezbytná vůle vedení stolu se
potom nepřenáší na obrobek, je zabráněno chvění,
můžete dosáhnout kvalitnějších povrchů a
manipulace s ostřím nástrojů je šetrná.
17
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15. Práce se strojem
15.1 Vrtání

Vrtáky o průměru cca do 13 mm se normálně upínají do sklíčidla pro vrták nebo do kleštinového upínacího
pouzdra, větší vrtáky s MK-stopkou se nasazují přímo nebo s pomocí MK-adaptéru.

Dbejte na to, aby stopky vrtáků neměly otřepy, a zkontrolujte obvodové házení. Vrtáky, které
vykazují obvodové házení, patří do odpadu. Pouze ostré vrtáky jsou účinné!

Nastavte požadovaný počet otáček pomocí přepínacích pák převodovky a přepínače směru chodu. Dbejte
na směr otáčení. Tlačítkem na ose hvězdicového úchytu uvolněte spojku jemného přestavení pinoly,
abyste hvězdicovým úchytem mohli provést hloubkový posuv vrtáku. Nyní hlavním spínačem zapněte
motor a proveďte vrtání. V případě potřeby použijte omezení hloubky vrtání.

Pozor:
Hvězdicový úchyt nelze jen pustit!
Úchyt se vrací v důsledku síly pružiny a zvedá pinolu s sebou. O otáčející se úchyty byste se mohli
zranit.

15.2 Frézování

Stopkové frézy se upínají do kleštinového upínacího pouzdra s kleštinou ER nebo do přímých kleštin. Pro
použití nožových hlav jsou zapotřebí odpovídající MK3-adaptéry. Částečně jsou na trhu také frézy se
stopkou MK3. Ty se nasazují přímo. Hlavy pro čelní obrábění a vyvrtávací hlavy jsou většinou k dostání
s vhodným frézovacím trnem MK3, nebo jím mohou být vybaveny dodatečně.

Všechny frézy se musejí zajistit dotahovací tyčí!

15.3 Řezání

K řezání zářezů nebo drážek, podobně jako při práci s kotoučovou frézou, se pilové listy našroubují na
frézovací trny MK3.
max. průměr pilových listů: 100 mm

Nesahejte na rotující součásti. Nenoste rukavice. Rukávy košil zapněte knoflíkem, mohly by se
zachytit o rotující součásti.

16. Upínání obrobků
Všechny obrobky pevně upněte, aby nedošlo k jejich odtržení nebo přetočení. Právě při snadno
vyhlížejících pracích, jako je spouštění vrtáku, snadno dojde ke stržení obrobku, který držíte rukou,
z nástroje, k jeho vytočení a vymrštění ze stroje. Zranění jsou často následkem lehkomyslnosti.

16.1 Se svěrákem

K upnutí menších až středně velkých obrobků se výborně hodí strojní svěráky s otočným talířem, které
nabízíme v různých provedeních.
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16.2 Přímo na stůl

Větší obrobky, které se již nevejdou do svěráku, se musejí upnout vhodnými upínacími prostředky přímo
ke stolu. Vložte mezi obrobek a stůl příložku, aby nedošlo k poškození stolu přes obrobek, kterým může
fréza nebo vrták proniknout.
Stůl má čtyři drážky o velikosti 16 mm. S naší sadou upínacích prostředků máte k dispozici vhodné
součásti k bezpečnému upevnění obrobků.

16.3 S dělicím přístrojem

Choulostivé práce na hřídelích, kotoučích apod., jakož i obloukové kontury frézování se přesněji provedou
s pomocí dělicího přístroje nebo otočného stolu, který se připevní ke stolu pomocí šroubů do drážek.
Obrobky tak můžete otáčet kolem horizontální nebo vertikální osy s přesností lepší než 0,1 stupně.

Upozornění:
Provádějte frézování pouze v protiběžném směru. Při sousledném frézování vzniká nebezpečí, že
fréza vystoupí na obrobek. Ten se potom snadno vytrhne ze svěráku nebo z upnutí. Následkem
mohou být poranění osob a poškození stroje.

17. Chlazení
Při frézování dochází na ostřích nástrojů k vysokým teplotám v důsledku vznikajícího třecího tepla.

Proto by se nástroje měly při frézování ochlazovat. Chlazením vhodnou chladicí kapalinou/mazivem
dosáhnete lepší kvality povrchů a delší životnosti nástrojů.

Upozornění:
Použité nástroje a obráběný materiál významně určují výběr a přiváděné množství chladicí
kapaliny!

Zejména při odstraňování většího množství materiálu při vyšším posuvu je zapotřebí chladit. Nejlépe to
uskutečníte pomocí odděleného chladicího zařízení. Pokud není k dispozici, můžete chladit s pomocí
stříkací pistole nebo láhve.

Upozornění:
Nechladit štětcem nebo podobnými předměty, protože štětiny by se mohly zachytit a mohlo
vzniknout  nebezpečí poranění v důsledku vtažení.

Jako chladicí kapalinu použijte nejlépe ekologickou emulzi pro vrtáky rozpustnou ve vodě, kterou
zakoupíte v odborné prodejně. Pokud při práci provádíte chlazení, namontujte pod stroj záchytnou
nádobu.

Upozornění:
Důsledně dodržujte ekologickou likvidaci použitých chladicích kapalin a maziv. Dbejte na pokyny
výrobce ohledně likvidace.
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18. Čištění, údržba a opravy
Pozor:
Opravy, údržbu a montáž dodatečného vybavení smí provádět jen odborný personál na vypnutém
stroji (vytáhněte síťovou zástrčku!).

Každodenní pečlivé očištění od nečistot, maziv a třísek a pravidelné mazání vedení a ložisek jsou
předpokladem pro dlouhou použitelnost Vašeho stroje a přispívají k zachování hodnot.

Je-li to možné, vyjměte každý den nástroje a upínací prostředky ze stolu a stůl očistěte. Nástroje uvolněte
z upnutí.

K čištění používejte čističe drážek, háčky na odstraňování třísek, smetáčky a vysavače.  Chraňte
své ruce rukavicemi před ostrými třískami.

Hladina oleje v převodovce se musí pravidelně kontrolovat. Správnou hladinu oleje zjistíte v průzoru (1).
Obr. 2 Šroub pro vypouštění oleje (2)
První výměnu oleje doporučujeme po 20 - 30 hodinách, další výměnu pak v ročním intervalu.
Doporučený olej:  Mobilgear 627

Nikdy nezavírejte zavzdušňovací a odvzdušňovací otvor převodovky. Průzor by se mohl poškodit
přetlakem nebo podtlakem. Obrázek zavzdušňovacího a odvzdušňovacího otvoru viz obslužné prvky
strana 10, položka 3

Hladké plochy namažte mazacím olejem s obsahem antikorozních přísad.
Doporučený olej:  strojní olej, vhodný je zbrojní olej (Ballistol)

18.1 Pravidelná údržba

• Očistěte a naolejujte vřetena posuvu stolu
• Očistěte a naolejujte kluzné plochy stolu
• Zkontrolujte vůli vedení stolu a podle potřeby ji nastavte
• Namažte ložiska, šnek a šnekové kolo jemného posuvu

Všechny elektrické součásti, jako jsou přípojky, kabely a spínače, zkontrolujte, zda nejsou
poškozené, a v případě nutnosti je ihned vyměňte.

18.2 Opravy

V důsledku opotřebení se může stát, že na stroji bude nutno provést opravy.

Upozornění:
Opravy může provádět pouze autorizovaný odborný personál se znalostmi mechaniky.
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19. Vyhledávání a odstraňování závad
Závada možná příčina
Motor neběží stroj je špatně připojen, nechte jej zkontrolovat elektrikářem

pojistky ve spínací skříňce jsou přerušené, vyměnit
motorový jistič se vybavil, nechte stroj vychladnout a poté jej znovu
zapněte

Motor se přehřívá, nemá výkon, bzučí vadná pojistka, poškozený kabel, motor špatně připojený, ihned
odpojit a nechat zkontrolovat elektrikářem

Teplota ložisek vřetena je příliš vysoká nedostatečné mazání nebo nesprávný tuk, ložiska vyčistit a znovu
namazat, případně vyměnit, předepnutí ložiska je příliš vysoké, vůli
v ložisku nastavit znovu
při práci s vysokými otáčkami nebo pracujete-li dlouho, použijte jen
menší posuv

Posuv stolu není rovnoměrný, pracovní vřeteno
chrastí, obráběné povrchy jsou drsné

vůle mezi vřetenem a maticí vřetena je příliš velká, vůli nastavte
znovu
uvolněné zajišťovací šrouby, dotáhněte je
příliš vysoká řezná rychlost, snížit
vůle v ložisku pracovního vřetena je příliš velká, znovu ji nastavte,
vyměňte ložisko
nastavovací lišta je uvolněná, nastavit stavěcím šroubem
nástroj je tupý, nabrousit
obrobek je volný, utáhnout
volné upínací pouzdro, dotáhnout
pracovní vřeteno se pohybuje nahoru a dolů, nastavit vůli v ložisku
pomocí vnitřních dotahovacích matic a matice zajistit protimatkou;
kuželíková ložiska nepředepínat příliš silně, stačí, když není žádná
vůle v ložisku

Jemný posuv nepracuje rovnoměrně uvolněná spojka, pevněji utáhnout svěrací šroub
šnek a šnekové kolo jsou opotřebené, vyměnit
ruční kolečko je volné, dotáhnout

Nedostatečná přesnost práce nevyrovnaný, těžký nebo příliš upnutý obrobek, obrobek musí být
upevněn s vyvážením hmotnosti a bez napětí
nepřesná horizontální poloha upínacího stolu, stůl zkontrolujte a
nastavte horizontální polohu

Okénko olejoznaku poškozené Zavzdušňovací a odvzdušňovací otvor převodovky byl úplně
uzavřen. Poškození okénka olejoznaku v důsledku přetlaku nebo
podtlaku.

20. Záruka
Nepřebíráme žádnou záruku za škody, které vznikly z následujících důvodů:
Nevhodné nebo neodborné používání, nesprávná montáž, resp. uvedení do provozu, objednatelem nebo třetími
osobami, přirozené opotřebení, špatné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní prostředky, zaměněné materiály,
špatně provedené stavební práce, nevhodný stavební podklad, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud
nebyly způsobeny vinou dodavatele.
K provedení všech vylepšení a náhradních dodávek, které dodavatel považuje po spravedlivém uvážení za nutné, musí
objednatel dodavateli po dohodě poskytnout potřebný čas a příležitost, jinak je dodavatel zbaven ručení za vady zboží.
Pouze v nutných případech ohrožení bezpečnosti provozu a za účelem odvrácení nepřiměřeně velkých škod, přičemž je
nutno ihned vyrozumět dodavatele, nebo když je dodavatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vady
odstranit sám nebo nechat odstranit třetími osobami a požadovat od dodavatele náhradu nezbytných nákladů.
Bezprostřední náklady vzniklé vylepšením, resp. náhradní dodávkou, nese dodavatel – do té míry, do jaké se reklamace
ukáže jako oprávněná – stejně jako náklady na náhradní díl včetně zaslání, dále pokud to podle povahy jednotlivého
případu může být spravedlivě požadováno, rovněž náklady na poskytnutí jeho montérů a pomocných sil. Jinak nese
náklady objednatel.
V důsledku změn nebo oprav provedených ze strany objednatele nebo třetích osob neodborně a bez předchozího
schválení dodavatelem zaniká ručení za takto vzniklé následky.

Další nároky objednatele, zejména nárok na náhradu škody, která nevznikla přímo na předmětu dodání, jsou vyloučeny,
pokud je to podle zákona přípustné.
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21. ES-Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj odpovídá svou koncepcí a konstrukcí, jakož i provedením,
které jsme uvedli na trh, příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům směrnic ES.
V případě změny stroje, kterou jsme neschválili, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Distribuce: OPTIMUM Maschinen Germany
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Označení stroje: OPTI F 40
OPTI F 45

Typ stroje: Univerzální vrtačko-frézka

Příslušné směrnice EU: 73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí ve  znění
93/68/EHS z 22. 07. 93

89/336/EHS Směrnice EMC ve znění 93/68/EHS z 22. 07.
93

98/37/ES Směrnice pro strojní zařízení z 22. 06. 98

Aby byla zaručena shoda, byly použity následující harmonizované normy a národní normy a ustanovení:

EN 13128: 2001
DIN EN 292 – 1 1991
DIN EN 292 - 2 1995
DIN EN 60204-1 1997
DIN EN 55014-2 1997

Kilian Stürmer Thomas Collrep
(jednatel) (jednatel)

V Hallstadtu dne 07. 05. 2001
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22. Schéma zapojení
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23. Výkresy v rozloženém stavu a seznam náhradních dílů
Hlava vřetena
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Č. dílu Označení Kusů Č. náhr. dílu Č. dílu Označení Kusů Č. náhr. dílu
1 Ochranné víčko 61 Pouzdro ložiska
2 Opěrný kroužek 62 Ochranné víčko
3 Stahovací svorník 63 Šroub
4 Seegerova pojistka 64
5 Seegerova pojistka 65
6 Objímka 66 Šroub
7 Ozubené kolo 67 Ruční kolečko
8 Distanční kroužek 68
9 Kozlík ložiska 69

10 Seegerova pojistka 70 Svěrací páka
11 Seegerova pojistka 71 Kozlík hloub. dorazu
12 Kuličkové ložisko 72 Nastavovací tyč
13 Převodový hřídel 73
14 Unášecí klín 74 Aretační matice
15 Pastorek 75 Vodicí pouzdro
16 Seegerova pojistka 76 Rýhovaná matice
17 Ozubené kolo 77 Kolík
18 78 Pryžový kroužek
19 Převodový hřídel 79 Držák
20 Seegerova pojistka 80 Šroub
21 Zalícované pero 81 Matice
22 Seegerova pojistka 82 Pojistná matice
23 Ozubené kolo 83 Podložka
24 Hřídel ozubeného kola 84 Kuličkové ložisko
25 Ozubené kolo 85 Pouzdro pinoly
26 Těsnicí kroužek 86 Vnitřní část pinoly
27 Seegerova pojistka 87 Kuličkové ložisko
28 Kuličkové ložisko 88 Kryt kuličkového ložiska
29 Převodový hřídel 89 Vodicí šroub
30 Unášecí klín 90 Matice
31 Hřídel ozubeného kola 91 Smykadlo
32 Unášecí klín 92 Šoupátko levé
33 Ozubené kolo 93 Šoupátko pravé
34 Ozubené kolo 94 Inbusový šroub
35 Ozubené kolo 95 Šoupátková tyč vpravo
36 Šroub 96 Šoupátková tyč vlevo
37 Pružina 97 Seegerova pojistka
38 Plášť 98 Typový štítek
39 Hnací hřídel 99 Šroub
40 Klín 100 Těsnicí kroužek
41 101 Stavěcí šroub se zářez.
42 Kozlík ložiska 102 Řadicí páka
43 103 Nonius
44 104 Podložka
45 Vratná pružina 105 Šroub
46 Pouzdro pružiny 106 Hrdlo pro nalévání oleje
47 Podložka malá 107 Šroub
48 Podložka velká 108 Kolík
49 Šroub 109 Kryt převodovky
50 Pouzdro pružiny 110 Hnací motor
51 Šroub 111 Unášecí klín
52 Hnací spojka 112 Šroub
53 Pružina 113 Odvzduš. převodovky
54 Pákový kozlík 114 Matice
55 Páka 115 Podložka
56 Kulové rukojeti 116 Strojní šroub
57 Svěrací úchyt 117 Stupnice
58 Klika 118 Šroub
59 Kozlík ložiska 119 Kozlík se závitem
60 Seegerova pojistka 120 Okénko olejoznaku
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Sloup
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Č. dílu Označení Kusů Č. náhr. dílu
14 Klika
16 Úchyt
22 Klínová lišta
23 Nastavovací šroub
24 Hrdlo pro nalévání oleje
33 Krycí plech
34 Šroub
35 Podložka
38 Strojní šroub
39 Podložka
50 Stavěcí šroub se zářez.
54 Upínací příruba
56 Nonius
57 Šroub
58 Rybinové vedení
59 Krycí plech
60 Podložka
61 Šroub
62 Lišta
63 Krycí deska
65 Úhelníkový plech
66 Seegerova pojistka
67 Kozlík ložiska
68 Ozubená lišta
70 Hřídel ozubeného kola
71 Unášeč
72 Seegerova pojistka
73 Pouzdro
74 Kozlík ložiska
75 Ozubené kolo
76 Hřídel
77 Pouzdro ložiska
79 Příruba
80 Šroub
81 Šroub s kolík. rukojetí
84 Svěrací šroub
85 Šroub
89 Šroub
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Křížový stůl
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Č. dílu Označení Kusů Č. náhr. dílu
1 Ruční kolečko
2 Krouž. se stup. +spojka
3 Opěrné ložisko (S1103)
4 Přírubové ložisko
5 Posuvné vřeteno
6 Patka stroje
7 Nastavovací lišta
8 Sloupek s přírubou
9 Vodicí kroužek

10 Ozubená tyč
11 Hlavice sloupu
12 Seřizovací šroub
13 Svěrací šroub
14 Doraz
15 Matice vřetena podélná
16 Křížové saně
17 Přidržovací lišta
18 Ochrana před třískami
19 Přidržovací lišta
20
21
22 Přírubové ložisko
23 Matice vřetena příčná
24 Posuvné vřeteno
25
26 Přírubové ložisko
27 Nastavovací lišta
28 Upínací stůl
29 Koncový doraz
30 Dorazový kroužek

121 Nonius
131 Šroub s šestihr. hlavou
132 Destička
141 Šroub s šestihr. hlavou
143 Inbusový šroub
145 Šroub s šestihr. hlavou
166 Upínací kolík
167 Kroužek nonia se

svěracím šroubem

168 Mazací čep
169 Šroub s šestihr. hlavou
170 Destička
171 Šroub přírubového

ložiska
172 Šroub s šestihr. hlavou
173 Pružná podložka
174 Inbusový šroub
175 Inbusový šroub
176 Inbusový šroub



Návod k obsluze: Vrtačko-frézka OPTI F 40 / OPTI F 45
Stav 29.11.2002

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva vyhrazena.30
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

Vrtļko-fr®zka

OPTI F 40, OPTI F 45

výrobek
typ
výrobní číslo

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

 
 
 
 
 
pro koncového spotřebitele a zaručuje 
bezplatnou opravu výrobku této firmy podle 
podmínek dále uvedených po dobu 24 měsíců. 
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad. 
 
 

podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na 
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené 
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
této firmy podle podmínek dále uvedených po 
dobu 12 měsíců.  

 
 
 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně 

A B



Záruční podmínky pro případ A: 
 
 Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za 
jiným účelem než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým spotřebitelem. 
Podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ( § 2 odst.1 
obchodního zákoníku). Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamací, v níž je třeba 
označit srozumitelně a určitě vadu výrobku a popsat jak se tato vada projevuje. K písemné reklamaci je nutné doložit 
záruční list podepsaný koncovým spotřebitelem a doklad o zakoupení výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o 
zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení 
výrobku, nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619 odst.2 občanského 
zákoníku). Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen. 

Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku)není prodávajícím považováno: 
• Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku. 
• Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování po koupi 

zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití. 
• Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci prodávajícího 

či v závazných technických normách. 
• Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak doložit. 
 

 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační 
nárok konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě 
odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o 
určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových 
katalozích a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod 
k použití výrobku. 
 
Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 
 
 
Záruční podmínky pro případ B: 
 
 Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne dodání 
zboží; v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. 
 Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému určení. 
 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo 
vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které prodávající 
použil, vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při obvyklém užíváním a vady 
způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití. 
 Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží: 

• Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno. 

 Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese 
prodávajícího, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s uvedením dne a 
hodiny vzniku vady a dne a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad zboží dle § 436 nebo § 
437 obchodního zákoníku. K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a doklad o zakoupení zboží. 
Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce 
záruční doby. Příjem reklamace prodávající potvrdí  písemně, faxem nebo e-mailem s uvedením času, předběžné doby 
trvání a způsobu odstranění vady. 
 Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za tím 
účelem sdělí kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit důvody, pro 
které toto potvrzení odmítá vydat. 
 Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží. 
 
Podpis kupujícího:        …………………………………………………... 
 
 


