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Vážený zákazníku, 
 
Thank you for acquiring an OPTIMUM product. OPTIMUM metal working machines offer maximum 
quality, ideal technical solutions and optimum value. Ongoing development and product innovation 
ensure the latest technological and safety features. We want to help you in your work and be sure that 
you enjoy our products and get the best from our machines. 
 
For safety reasons and to ensure problem-free working, we recommend that you read the 
operating manual carefully before commissioning the machine and keep it in a safe place for 
future reference. 
 
 

Informace 
 
Tento návod k obsluze poskytuje všechny nutné informace pro bezproblémové používání tohoto 
výrobku. Naše distribuční síť je vždy k vaší dispozici pro poprodejní služby, náhradní díly a budoucí 
objednávky tak, aby jste dosáhli úplného využití všech vlastností našich strojů. 
Vždy oceníme jakýkoliv návrh týkající se návodu k obsluze, který nám pomůže zlepšit služby, 
které nabízí OPTIMUM svým zákazníkům. 
 
Informace a ilustrace v návodu se mohou lišit od těch, které se vztahují na váš výrobek. 
Výrobce trvale usiluje o zlepšení a aktualizaci svých výrobků. Z tohoto důvodu mohou být 
zavedeny vizuální a technické změny bez předchozího upozornění. Nejsme odpovědni za 
žádné změny nebo chyby obsažené v tomto návodu. 
 
Tento návod k obsluze byl vypracován výrobcem a tvoří nedílnou součást zařízení. Informace 
obsažené v tomto návodu jsou určeny pro uživatele. Návod k obsluze vymezuje zamýšlený 
účel výrobku a obsahuje všechny nutné informace pro jeho bezpečné a správné používání. 
Dodržování pokynů obsažených v tomto návodu po celou dobu používání zajistí bezpečnost 
personálu a dlouhou životnost výrobku. Pro pochopení je tento návod rozdělen do různých 
částí pojednávajících o nejdůležitějších problémech. Obsah návodu poskytuje přehled 
jednotlivých problémů. Důležité pasáže jsou vyznačeny proloženě a předchází jim níže 
uvedené symboly. 
 
 
Jestliže máte nějaké další dotazy prosím kontaktujte místního zástupce. 
 
 
 

Vysvětlivky: 
 
POZNÁMKA 
Vztahuje se na situace, které by mohly způsobit zranění osob, poškození výrobku a/nebo okolí 
nebo finanční ztrátu- nebo se vztahují na snadnější a lepší způsob provedení operací. 
 
 
POZOR: 
Nekuřte! Nebezpečí požáru a otevřeného ohně . 
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1. Rozsah použití 
 
Dělící hlavy RTE 165 a RTU 165 se používají jako příslušenství  k vrtačkám a frézkám a jiným 
kovoobráběcím strojům. 
Dělící hlava je potřebná pro výrobu dílců na kterých musíte provést frézování nebo vrtání s určitým 
dělením (převodová kola, drážkové hřídele, čtverce atd.). 
Existují dva způsoby dělení: 
• Rychlé dělení pomocí dělících destiček (přímé dělení). 
• Dělení podle úhlových stupňů a úhlových minut pomocí stupnice na ručním kolečku přes šnekový 

převod  (nepřímé dělení). 
 
 

2. Technické údaje a rozměry 
 
 RTE 165  RTU 165  
Průměr hlavy 165 mm 165 mm 
Celková výška 200 mm 221 mm 
Šířka 260 mm 250 mm 
délka 218 mm 235 mm 
Výška středů 130 mm 130 mm 
Průměr upevňovací desky 
(na přání) 

203 mm 203 mm 

Tloušťka 36 mm 36 mm 
Váha 32.5 kg 48 kg 
Hlavní dělící kotouč 24 dělení (= 15°) 
Kotouče pro nepřímé 
dělení 

2, 3, 4, 6, 8 a 12 dělení 

Přesnost dělení 
mechanizmu přímého 
dělení, maximální 
kumulativní chyba dělení 

 
45“ 

 

Házivost upínacího 
povrchu 3-čelisťového 
sklíčidla [mm] 

 
0,02 

Rovinnost upínacího 
povrchu  3-čelisťového 
sklíčidla [mm] 

 
0,015 

Rovnoběžnost upínacího 
povrchu 3-čelisťového 
sklíčidla se základnou 
[mm] 

 
0,02 

 

Házivost středu 3-
čelisťového sklíčidla [mm] 

 
0,03 

Souosost kuželového 
otvoru [mm] 

 
0,02 

Možnost upevnění Vertikální a horizontální upevnění 
Upínací stůl Se stupnicí 360° 
Rychloupínací přípravek 
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3. Obsah dodávky a příslušenství 
 
3.1 Obsah dodávky 
 
Po dodání  dělící hlavy zkontrolujte ihned, zda zásilka nebyla poškozena během přepravy a zda byly 
dodány všechny položky. Vyjměte všechny části z lepenkové krabice a zkontrolujte je podle níže 
uvedeného seznamu: 
 
• Dělící hlava 
• 3-čelisťové sklíčidlo (namontováno) 
• upevňovací kotouč 
• hlavní dělící kotouč (24 dělení, namontována) 
• 6 dělících destiček 
• rukojeti pro ruční kolečko (pouze u RTU 165) 
 
 
3.2 Na přání 
 
Doporučujeme vám používat pouze vysokojakostní originální příslušenství OPTIMUM. Pouze originální 
příslušenství může zajistit optimální pracovní výsledky. 
 
Název Číslo položky 
Upevňovací kotouč RTE/RTU 335 4166 
Ve výšce stavitelný koník RST 2 pro RTE/RTU 335 6157 
Nástavec pro nepřímé dělení  IT 200 pouze pro RTU 165 335 6205 
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3.3 Rozměry RTE 165   
 

 
A B C D A B h 

260 218 156.2 167 220 130 130 
 
 
3.4 Rozměry RTU 165    

 

 
 

A B C A B C D e F g h I j k 
250 235 221 220 150 184 82 112 66 16 130 186 80 18 
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4. Čištění dělící hlavy 
 
Na ochranu proti korozi  byly všechny lesklé části při expedici z továrny pokryty ochrannou vrstvou 
vazelíny nebo oleje. Před prvním použitím očistěte všechny části vhodným čistícím prostředkem. 
Nepoužívejte žádné rozpouštědlo nebo ředidlo, nebo čistící prostředek, který by mohl narušit lak dělícího 
nástavce. Dodržte informace a pokyny výrobce čistícího prostředku. Zajistěte, aby byl během čištění 
prostor dobře větrán a  nedošlo k ohrožení zdraví z důvodu škodlivých výparů. 
 
Po každém použití dělící hlavy musí být všechny lesklé části lehce namazány nekorozivním mazacím 
olejem. 
 
 
POZOR!  
Většina čistících prostředků jsou vysoce hořlavé látky. Nesmíte kouřit když manipulujete s 
čistícími prostředky. Oheň a otevřený plamen  je zakázán! 
 
 
Poznámka: 
Olej, vazelína a čistící prostředky jsou látky ohrožující životní prostředí a nesmí být  likvidovány 
vypuštěním do normálního odpadu. Likvidace těchto látek musí být podle platných předpisů na 
ochranu životního prostředí. Čistící hadry nasáknuté olejem, vazelínou a čistícími prostředky 
jsou snadno hořlavé. Dávejte čistící hadry nebo vlnu do vhodných uzavřených nádob a likvidujte 
je podle pokynů na ochranu životního prostředí – neodhazujte je do běžného odpadu! 
 
 

5. Ovládací prvky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Ovládací prvky RTE 165 
 
 
1. Páčka dělící kotouče 
2. Stupnice 360° na dělící hlavě 
3. páčka rychlého upínání 
4. upevňovací šrouby (3 kusy) 
5. 3-čelisťové sklíčidlo 
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5.2 Ovládací prvky RTU 165 
 
 

 
 
 
 
1. Zajišťovací šroub pro kroužek indikátoru 
2. Kroužek indikátoru 
3. Stupnice na ručním kolečku 
4. Ruční kolečko 
5. Páčka rychlého upnutí 
6. Kruhová stupnice 360° na dělící hlavě 
7. Páčka dělícího kotouče 
8. Upevňovací kotouč 
9. 3-čelisťové sklíčidlo 
10. Upevňovací šrouby (3 kusy) 

 
 

 
Rukojeť pro ruční kolečko je uložena v přiložené lepenkové krabici spolu s dělícími kotouči a 
musí být namontována ! 
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6. Používání dělící hlavy 
 
Můžete znehybnit a uvolnit dělící hlavu pomocí rychlovýměnné upínací páčky. 
Pro získání správných výrobních výsledků – a k ochránění dělícího nástavce- byste měli upnout 
stůl pro každou operaci kdykoliv měníte kov (= po každém posunutí). 
 
 
 
 
6.1 Rychlé dělení pomocí kotoučů se zářezy (přímé dělení) 
 
Pomocí kotoučů se zářezy je možné provést dělení bezpečně, přesně a rychle. 
POZOR ! Šnek z dělící hlavy RTU 165 nesmí být v záběru (otáčení ručního kolečka nemá žádný 
vliv) aby nedošlo k jeho poškození ! 
 
Namontovaný hlavní dělící kotouč se 24 děleními je 
kalený a broušený. To zajišťuje vysokou přesnost a 
dlouhou životnost. Posun z jednoho zářezu do 
druhého na hlavním dělícím kotouči s 24 děleními 
odpovídá dělení  15°. Můžete znovu zkontrolovat 
pootočení ve stupních na kruhové stupnici 360 ° 
dělící hlavy (1). 
Pro pootočení dělícím kotoučem musíte uvolnit 
rychloupínací přípravek pomocí upínací páčky (2). 
Potom vysuňte dělící kolík dělící hlavy posunutím 
páčky (3)(držte páčku a znovu nastavte pružinu). 
Nyní můžete pootočit dělící hlavu pomocí 3-
čelisťového sklíčidla (4). Po uvolnění páčky (3) 
indexovací kolík zapadne automaticky do další 
drážky. Znehybněte opět dělící hlavu. 
 
 
Kromě dělení na 24 částí může být ovšem hlavní 
dělící kotouč využit na dělení  na 2,3,4,6,8 a 12 . 
Toto doporučujeme pouze v případě, že budete 
vyrábět malý počet dílců.  
 Když budete provádět tato dělení mějte na 
paměti, že musíte pootočit různé zářezy, abyste 
obdrželi požadované dělení. Ověřte si nastavení 
na kruhové stupnici. 
 
 
 
 
K rychlé a bezpečné výrobě 
různých dílců se stejným 
dělením (2,3,4,6,8 nebo 12) 
doporučujeme použít 
odpovídající dělící kotouč. 
Pro jeho namontování 
sejměte krycí přírubu na 
nosném povrchu naproti 3-
čelisťovému sklíčidlu 
odšroubováním 3 
imbusových šroubů(1). Nyní můžete položit požadovaný dělící kotouč přes hlavní kotouč se24-dělením. 
Na jedné straně každé dělící kotouče je polohovací kolík. Ujistěte se, že polohovací kolík zapadne do 
otvoru v hlavním dělícím kotouči (3). Upevněte opět krycí přírubu. Indexovací kolík nyní zapadá do 
zářezů dělícího kotouče.   
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6.2 Dělení po stupních 
 
6.2.1 Dělící hlava RTE 165 
 
Můžete pootočit dělícím kotoučem o určitý počet 
stupňů s použitím kruhové stupnice na dělící hlavě. 
Nejprve uvolněte rychloupínací přípravek pomocí 
upínací páčky (2).Potom vysuňte dělící kolík dělící 
hlavy posunutím páčky (3)(držte páčku a znovu 
nastavte pružinu). Nyní můžete pootočit dělící hlavu 
pomocí 3-čelisťového sklíčidla (4) o požadovaný 
počet stupňů. Poté co jste dosáhli požadovaného 
nastavení, upněte dělící hlavu. Můžete opět uvolnit 
páčku (2). 
 
 
6.2.2 Dělící hlava RTU 165 
 
Pootočení může být provedeno stejným způsobem jako u RTE 165 t. zn. pomocí kruhové stupnice 360°. 
Postupujte jako u dělící hlavy RTE 165. 
POZOR ! Šnek nesmí být v záběru (otáčení ručního kolečka nemá žádný vliv) aby nedošlo k jeho 
poškození ! 
 
 
6.3 Nepřímé dělení (po stupních) 
 
U nepřímého dělení se pootáčení neprovádí na dělící hlavě ale “nepřímo” pomocí ručního kolečka přes 
šnekový převod . Tato metoda je daleko přesnější. 
Aby bylo možno zařadit šnekový převod povolte 
nejdříve zajišťovací šroub (1) na šnekové 
převodovce. Potom otočte kroužek indikátoru (2) 
přibližně o jednu  čtvrtinu otáčky po směru chodu 
ručiček hodinových. Šnek by se měl dostat do 
záběru, protože jedině v tomto případě je zajištěno 
přesné pootočení bez vůle. Znehybněte šnek proti 
náhodnému uvolnění utažením zajišťovacího 
šroubu (1). 
Pro dělení pomocí šnekového převodu uvolněte 
rychloupínací přípravek (3) a vysuňte indexovací 
kolík (4). 
Otáčením ručního kolečka můžete nyní pootáčet 
kotoučem o potřebný počet stupňů. Když byla 
požadovaná poloha pootočení dosažena, 
znehybněte dělící hlavu pomocí rychloupínacího přípravku (3).! 
Převodový poměr šnekového převodu je 1 : 90. Tento převod poskytuje pootočení dělící hlavy o 4° pro 
každou úplnou otáčku ručního kolečka na šnekovém převodu. Kruhová stupnice na ručním kolečku (5) 
má dělení od 0 do 4 stupňů  v dílcích a jeden dílek značí 1 minutu. Použitím přídavného nonia můžete 
docílit přesnosti nastavení až 10 vteřin. 
 
PŘÍKLAD 1: Požadované dělení D= 18; 1 otočení ručního kolečka = 4° 
 Odpověď: 360° : 18 = 20°; 4° * 5 = 20° 
 Kolečkem musíme otočit 20° na díl (= přesně 5 otáček) 
 
PŘÍKLAD 2: Požadované dělení D= 48; 1 otočení ručního kolečka = 4° 
 Odpověď: 360° : 50 = 7,5° = 7° 30´ 
 Kolečkem musíme otočit 7° 30’ na díl ( = 1 úplné otočení + 3° + 30’) 
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7. Sejmutí 3-čelisťového sklíčidla 
 
Pro sejmutí 3-čelisťového sklíčidla vyjměte 3 
šrouby (1). 3-čelisťové sklíčidlo může být nyní 
sejmuto z přední části. Pak můžete na př. 
nainstalovat upevňovací desku. 
 
Vždy zkontrolujte souosost upínacího 
zařízení a obrobku ! 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nastavení 
 
Jestliže páčka pr rychlé upínání brání 
obrábění, tak to lze velmi snadno změnit. 
Povolte zajišťovací šroub (1)  přímo na 
páčce upínacího přípravku. Tak můžete 
páčku přemístit. Nakonec utáhněte opět 
zajišťovací šroub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Na přání  
 
Doporučujeme používat originální příslušenství OPTIMUM. 
 
9.1 Koník 
 
Na výšku stavitelný koník RST 2 (přibl. 103 – 166 mm) , čís. Pol. 335 6157 
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9.2 Nástavec pro nepřímé dělení 
 
Nástavec pro nepřímé dělení může být připevněn pouze k dělící hlavě RTU 165 ! 
 
Nástavec pro nepřímé dělení IT 200, čís. Pol. 335 6205 včetně 2 dělících kotoučů, dělící čepové 
západky a upevňovacích prvků. 
 

 
 
2 dělící kotouče (A a B ) jsou opatřeny na každé straně roztečnými kružnicemi. Pomocí těchto 
dělících kotoučů můžete provést dělení na 100 dílů. 
 
Roztečné kružnice na dělících kotoučích: 
Dělící kotouč A : 26,28,30,32,34,37,38,39,41,43,44,46,47,49,51,53,57 a 59 
Dělící kotouč B:  61,63,67,69,71,73,77,79,81,83,87,89,91,97,99 
 
 
„Nepřímé dělení „ je možné provést pomocí šnekového převodu (převodový poměr 1 : 90). 
Touto metodou je možno provést určitá dělení pomocí ručního kolečka - jako je dělení po 
stupních (viz také 6.2.2) 
Tudíž požadované dělení na D = 18 v příkladu 1 na str. 9 může být vypočítáno s použitím 
šnekového převodu (1:90) : 90: 18 = 5 (= 5 úplných otáček ručního kolečka). 
 
Přesné nepřímé dělení však nemůže být dosaženo dělením – nebo pouze s určitými obtížemi 
a budete potřebovat „nástavec pro nepřímé dělení“. Nástavec pro nepřímé dělení se skládá 
s dělících kotoučů, dělících nůžek a dělící čepové západky. Použitím různých roztečných 
kružnic na dělících kotoučích můžete provést téměř každé dělení. 
 
Výpočet roztečné kružnice a rozteče ( příklad dělení na D=48): 
Nejdříve musíte znát roztečné kružnice které máte k dispozici: 
Dělící kotouč A : 26,28,30,32,34,37,38,39,41,43,44,46,47,49,51,53,57 a 59 
Dělící kotouč B:  61,63,67,69,71,73,77,79,81,83,87,89,91,97,99 
 
Použijeme vzorec N = i  k výpočtu roztečné kružnice 
     D 
(N = počet otáček,  i= převodový poměr šnekového převodu, D= počet dílů) 
 
N = 90 = 1  42  = 1  7 (7 x 4) = 1  28 = 1 otáčka + 28 otvorů na roztečné kružnici s 32 otvory  
     48        48        8 (8 x 4)        32 
 
Vysvětlení: Uvažujte jmenovatel zlomku (v tomto případě je 8) a vyberte z roztečných kružnic 
takovou, která je celým násobkem tohoto čísla ( v tomto případě  8 * 4 = 32). Čitatel by měl být 
vynásoben stejným číslem ( v tomto případě 4), abychom získali rozteč (v tomto případě 28), 
která musí být nanesena pákou na vypočítanou roztečnou kružnici. 
 
Abychom vám ušetřili komplikovaný výpočet sestavili jsme tabulku, která poskytuje nutnou informaci 
(dělící kotouče, roztečné kružnice a rozteč) pro všechna dělení od 2 do 100. 
Viz tabulka na následující straně 
Použití této tabulky je vázáno pouze na použití dělícího nástavce s odpovídajícími dělícími 
kotouči ! Nejběžnější dělení (od 2 do 24) mohou být provedena „přímým dělením“ pomocí hlavní 
dělící destičky – pro některá dělení je k dispozici více řešení. 
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9.2.1 Tabulka roztečných kružnic pro RTE 165 / RTU 165 se šnekovým převodem 1 : 90 

 
D DD ID N  D ID N  D ID N 
2 **   45  35 A -28 2  16/28  66 A -44 1  16/44 
3 **   30   B -63 2  36/63   B -99 1  36/99 
4 **   22.5  36   2.5  67 B -67 1  23/67 
5     18   A -26 2  13/26  68 A -34 1  11/34 
6 **   30   A -28 2  14/28  69 A -46 1  14/46 
7   A –28 12  24/28  37 A -37 2  16/37   B -69 1  21/69 
  B –77 12  66/77  38 A -38 2  14/38  70 A -28 1   8/28 

8 **   11.25  39 A -26 2   8/26   B -63 1  18/63 
9     10   B -91 2  28/91  71 B -71 1 19/71 

10     9  40 A -28 2   7/28  72 A -32 1   8/32 
11   A –44 8    8/44   A -44 2  11/44   A -44 1  11/44 

   B –77 8  14/77  41 A -41 2   8/41  73 B -73 1  17/73 
12 **   7.5  42 A -28 2   4/28  74 A -37 1   8/37 
13   A –26 6  24/26   B -63 2   9/63  75 A -30 1   6/30 

   B –91 6  84/91  43 A -43 2   4/43  76 A -38 1   7/38 
14   A –28 6  12/28  44 A -44 2   2/44  77 B -77 1  13/77 

   B –77 6  13/77  45  2  78 A -39 1   6/39 
15     6  46 A -46 1  44/46   B -91 1  14/91 
16   A –32 5  20/32   B -69 1  66/69  79 B -79 1  11/79 
17   A –34 5  10/34  47 A -47 1  43/47  80 A -32 1   4/32 
18     5  48 A -32 1  28/32  81 B -63 1   7/63 
19   A –38 4  28/38  49 A -49 1  41/49    B -81 1   9/81 
20     4.5  50 A -30 1  24/30  82 A -41 1   4/41 

   A –26 4  13/26  51 A -34 1  26/34  83 B -83 1   7/83 
   A –28 4  14/28  52 A -26 1  19/26  84 A -28 1   2/28 

21   A –28 4   8/28  53 A -53 1  37/53  85 A -34 1   2/34 
   B –77 4  22/77  54 A -30 1  20/30  86 A -43 1   2/43 

22   A –44 4   4/44   B -63 1  42/63  87 B -87 1   3/87 
   B –77 4   7/77  55 A -44 1  28/44  88 A -44 1   1/44 

23   A –46 3  42/46   B -77 1  49/77  89 B -89 1   1/89 
   B –69 3  63/69  56 A -28 1  17/28  90  1 

24 **   3.75  57 A -38 1  22/38  91 B -91 90/91 
25   A –30 3  18/30  58 B -87 1  48/87  92 A -46 45/46 
26   A –26 3  12/26  59 A -59 1  31/59  93 B -93 90/93 

   B –91 3  42/91  60  1.5  94 A -47 45/47 
27   A –30 3  10/30   A -33 1  16/32  95 A -38 36/38 

   B –63 3  21/63   A -34 1  17/34  96 A -32 30/32 
28   A –28 3   6/28  61 B -61 1  29/61  97 B -97 90/97 
29    B –87 3   9/87  62 B -93 1  42/93  98 A -49 45/49 
30    3  63 A -49 1  21/49  99 A -44 40/44 
31   B –93 2  84/93   B -77 1  33/77   B -99 90/99 
32   A –32 2  26/32  64 A -32 1  13/32  100 A -30 27/30 
33   B –99 2  72/99  65 A -26 1  10/26     
34   A –34 2  22/34  65 B -91 1  35/91     
D = Počet dílů         

DD = Přímé dělení (2 – 24)  ** Možno provést pomocí hlavního dělícího kotouče nebo dělícího kotouče
ID = Dělící kotouč (A / B) a roztečná kružnice       
N = Počet celých kružnic a/nebo roztečí na roztečné kružnici 
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9.2.2 Montáž dělících kotoučů a provádění dělení 
 
Po výpočtu roztečné kružnice a určení dělícího kotouče musíte namontovat odpovídající dělící kotouč 
s dělícími nůžkami a dělící kolík na pohon šneku dělícího nástavce. Nejdříve sejměte ruční kolečko se 
stupnicí tak, že povolíte šroubek na kolečku. Sundejte kolečko se stupnicí směrem dopředu. Potom dejte 
na hřídel dělící kotouč a upevněte jej 3 šrouby. Dále namontujte dělící nůžky a upevněte je pomocí 
pružiny. Nakonec nasuňte čepovou západku na hřídel tak , že rovné strany obdélníkového otvoru 
západky sedí na rovných stranách hřídele. Ujistěte se , že dělící kolík (1)  zapadá do otvoru (4) ve 
správné roztečné kružnici na dělícím kotouči (3) před tím, než zašroubujete a utáhnete zajišťovací šroub 
na čepové západce do hřídele šneku. 
 

 
Umístěte levé rameno nůžek (5) přímo do zapadnutého polohovacího kolíku (7) páky . Potom počítejte 
vypočítané otvory na odpovídající roztečné kružnici po polohovacím kolíku a umístěte pravé rameno 
nůžek přímo za poslední otvor. 
Tudíž dělící nůžky vždy zahrnují o 1 otvor více než je daný počet (pro hodnotu 28 otvorů na 
roztečné kružnici s dělením 32 dílů nůžky zahrnují 29 otvorů ! ) Zahrnutá oblast se nazývá 
„sektor“.  
Musíte otáčet pouze jedním směrem ( v tomto případě po směru chodu ručiček)! 
 
Jestliže jste ukončil operaci (na př. vrtání) přejděte na další dělení na dělícím kotouči vytažením páky 
ven. Potom nejdříve proveďte „celé“ kružnice (jestliže jsou určeny) a potom zajistěte polohovací kolík 
páky do posledního otvoru sektoru (8) zabraného dělícími nůžkami. Stlačte dělící nůžky nastavením 
jejich levého ramene k zasunutému polohovacímu kolíku (9).  
Proveďte další operaci. 
 
Opakujte tento postup dokud neprovedete všechna dělení. 
 
 
 
10. Údržba  
 
Pro zajištění přesné a správné funkce dělící hlavy je důležité, aby jste o ni pečoval, udržoval ji v čistotě a 
pravidelně ji mazal. Pouze dobrá péče zajistí trvalou kvalitu práce. 
 
Po každém použití dělící hlavy musí být všechny lesklé části hlavy namazány ! Použijte nekorozivní 
mazací olej. 
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11. Záruka 
 
Záruční doba je 6 měsíců od data dodání (dokumentem záruky je faktura). 
 
Na níže uvedené příčiny poškození se nevztahuje záruka: 
Nevhodné a nesprávné používání, nesprávná instalace nebo zahájení provozu objednavatelem nebo 
třetí osobou, stejně jako přirozené opotřebení, nesprávné nebo nedbalé zacházení, nevhodný obráběný 
materiál, náhradní materiál, špatné ustavení stroje, nevhodné základy stroje, chemické, elektrochemické 
nebo elektrické vlivy, pokud nejsou způsobeny dodavatelem. 
 
 
 
 

12. Vyhledávání závad 
 

 
Problém Možná příčina Řešení 
Nelze otočit dělící 
hlavou 

Rychloupínací přípravek je stále 
zajištěn 
Páčka kotouče je v záběru 

Uvolněte rychloupínací přípravek 
 
Uvolněte páčku 

   
Šnekový převod je 
volný 

Šnek není úplně zašroubován Zašroubujte šnek úplně pomocí 
kroužku indikátoru 
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13. Rozložené pohledy 
 
 
13.1 RTE 165  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poz. Název Ks Poz. Název Ks 

1 základna 1 20 Nýt pro štítek 2 
2 Upínací přípravek s kruhovou stupnicí 1 21 šroub 1 
3 Horní upínací kus 1 22 Zajišťovací šroub 1 
4 Spodní upínací kus 1 23 Páčka rychlého upínání 1 
5 Polohovací kolík 3 24 Přechodový kus 1 
6 Hlavní dělící kotouč 1 25 zámek 1 
7 šroub 3 26 Blok unášeče 2 
8 Dělící kotouč T=2 1 27 Šroub pro blok unášeče 2 
9 Dělící kotouč T=3 1 28 knoflík 1 

10 Dělící kotouč T=4 1 29 Zajišťovací kolík 1 
11 Dělící kotouč T=6 1 30 Upínací páčka 1 
12 Dělící kotouč T=8 1 31 pružina 1 
13 Dělící kotouč T=12 1 32 Závrtný šroub 1 
14 Polohovací kolík pro dělící kotouč 1 33 zářez 1 
15 Krycí příruba 1 34 průchodka 1 
16 Upínací přípravek 1 35 šroub 1 
17 pružina 2 36 Upínací přípravek 1 
18 Štítek „0“ 1 37 kolík 1 
19 Kolík pro rychloupínací přípravek 1 
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13.2 RTU 165 (šnek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poz. Název Ks P/N 
05 Kolo šneku (bez vyobrazení) 1 0316505 
06 šnek 1 0316506 
07 Rozpojovací kus 1 0316507 
08 Excentrická průchodka 1 0316508 
09 kroužek 1 0316509 
10 Suport kruhového měřítka 1 0316510 
11 Zajišťovací šroub (bez vyobrazení) 1 0316511 
12 Kruh indikátoru 1 0316512 
13 Límec se stupnicí 1 0316513 
15 Ruční kolečko 1 0316515 
16 Šroub a podložka 1 0316516 
25 Axiální ložisko 1 0316525 

 
 



 
 

Obsah tohoto návodu k obsluze je výhradním majetkem firmy OPTIMUM Maschinen GmbH. 
Popis byl sestaven podle nejlepšího vědomí a svědomí. Návod k obsluze je určen jen pro 
provozovatele a jeho personál. Žádná část tohoto popisu nesmí být bez písemného schválení 
firmou OPTIMUM, jedno jakou formou, rozmnožována nebo rozšiřována. 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt 
Phone +49 951 96 555 96 · Fax 96 555 99  
e-mail: service@optimum-maschinen.de 
http://www.optimum-maschinen.de 



První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,779 00 Olomouc, IČ 47670631

Záruční listZáruční list
produkt:

typ:

výrobní číslo:

datum prodeje:

podpis
prodávajícího:

razítko
prodávajícího:

záznamy o opravách:

Záruční list je vystaven:Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek)(zaškrtněte jednu z podmínek)

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

B 
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

www.bow.cz/reklamace tel.: +420 585 154 522 servis@bow.cz



Záruční podmínky pro případ A: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.

Podpis koncového spotřebitele:                                                                    

Záruční podmínky pro případ B: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:                                                                    


	Text1: Kruhový dělící stůl
	Text2: 


