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Návod k obsluze 
Verze 1.0 

Univerzální zařízení 

- stříhání 

- zahýbání 

- ohýbání 

 

Návod pečlivě uschovejte pro další použití! 
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1 Bezpečnost práce 
Navíc k tomuto Návodu k obsluze mějte na vědomí následující části: 
• vztahující se zákony a předpisy, 
• právní předpisy týkající se prevence úrazů při práci, 
• štítky zákazu, varování a povinné štítky stejně jako varující poznámky na univerzálním 

zařízení. 

MĚJTE VŽDY TENTO DOKUMENT PO RUCE U UNIVERZÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 
BUDOUCÍ POUŽITÍ. 

1.1 Správné používání 

VAROVÁNÍ! 

V případě nesprávného používání může univerzální zařízení  
• ohrozit zaměstnance 
• ohrozit stroj a další majetek provozovatele 
• ovlivnit správnou činnost univerzálního zařízení 

Univerzální zařízení bylo zkonstruováno pro stříhání, zahýbání a ohýbání kovových předmětů. 
Aplikování větších sil pomocí přídavných pák není dovoleno. 

Jestliže je univerzální zařízení používáno jiným způsobem než jak je uvedeno výše, nebo je 
modifikováno bez souhlasu Optimum Maschinen GmbH, nebo provozováno odlišným 
postupem, potom je provozováno nesprávně. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. 

Chtěli bychom zdůraznit, že jakékoliv úpravy na konstrukci, nebo technické a technologické 
změny ,které nebyly schváleny  fy Optimum Maschinen GmbH mají za následek zrušení nároku 
na záruku a činí záruku bezpředmětnou. 

Součástí správného používání je také že: 
• nejsou překročeny maximální hodnoty pro univerzální zařízení 
• je dodržován Návod k obsluze 
• jsou dodržovány pokyny pro prohlídky a údržbu dle  “Technických údajů” na str.6 

 

Nesprávné 
použití!
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2 Vybalení a instalace 

INFORMACE 

Univerzální zařízení je sestaveno před dodáním. Když je univerzální zařízení dodáno , ihned 
překontrolujte, zda nebylo poškozeno během přepravy a zda neschází některé komponenty. Na 
pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zkontrolujte také zda nejsou uvolněny spojovací 
šrouby. 

2.1 Obsah dodávky 
• univerzální zařízení  SAR 
• 1 x dorazová tyč vzadu 
• 1 x dorazová tyč vepředu 
• 1 x Návod k obsluze 

2.2 Instalace a ustavení 

VAROVÁNÍ! 

Použití nestabilního zvedacího zařízení nebo zavěšení, které se může zlomit při zátěži, 
může způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt. 

Zkontrolujte zda má zvedací zařízení a zavěšení dostatečnou rezervu a je v perfektním 
stavu. 

Dodržujte předpisy pro prevenci úrazů. 

Upevněte správně břemeno a také se nezdržujte pod tímto zavěšením ! 

Jestliže není univerzální zařízení umístěno přímo na zemi např. na stavbě, pak by mělo být 
univerzální zařízení upevněno na povrch který unese jeho váhu pomocí určených kotevních 
otvorů. Uvědomte si prosím, že existuje další nebezpečí převržení stroje v případě použití pák. 

VAROVÁNÍ! 

Univerzální zařízení se může převrhnout, pokud není dostatečně ukotveno !!! 

2.2.1 Ukotvení 

POZOR! 

Ukotvěte univerzální zařízení v kotvících otvorech ( 4 ks) na zemní podloží. 

Obr. 2-
1:   Instalace  SAR 
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2.2.2 Sestava bloků 

 

Obr. 2-2:   Bloky 

Blok zahýbání

Blok stříhání na přání

Blok stříhání



OPTIMUM 
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y  

Stav 27. května 2004  Verze 1.0 SAR 750 / SAR 1000 Univerzální zařízení Strana 5 

©
 2

00
4 

C
Z 

Univerzální zařízení 

3 Činnost 

Univerzální zařízení se používá pro  
• stříhání 
• zahýbání 
• ohýbání 

plechů. Když pohneme pákou na univerzálním zařízení, tak se provedou 3 současné pohyby v 
různých místech stroje. Vždy zajistěte páku abyste zabránili jejímu pohybu když není použita ve 
výrobním procesu. 

VAROVÁNÍ! 

Uvědomte si, že během práce s univerzálním zařízením pohyb jedné páky vždycky 
způsobí činnost přítlačného válečku pro ohýbání, tyče pro zahýbání a břitu nůžek. Vždy 
upozorněte na tuto skutečnost kohokoliv, kdo stojí v nebezpečné zóně univerzálního 
zařízení . 

Noste ochranné rukavice, protože plech má vždy ostré hrany nebo otřepy. 

Noste ochrannou obuv. 

3.1 Ohýbání 
Ohýbáním nebo svinováním může být plech tvarován do polokruhů nebo rour. Dva přední 
válečky (vtahovací válce) slouží k nastavení tloušťky plechu, aby se plech pohyboval adhezí 
k válečkům směrem na zadní válec. Zadní válec (odvíjecí válec) slouží k nastavení oblouku 
kruhu do kterého má být plech tvarován po projítí přes tento válec. Ohýbejte velké nebo silné 
plechy postupně dokud nedosáhnete potřebného průměru; adhezní tření navíjecího válce není 
dostatečně velké, aby tvarovalo silný plech v jednom pracovním kroku. Všimněte si také, že 
v této souvislosti musí být plech prostý všech nečistot, mastnoty nebo jiné vrstvy, která by 
mohla snížit adhézní tření. 

3.2 Zahýbání 
V tomto pracovním kroku je materiál ohýbán. Můžeme provést ohnutí až  do 90°. Když 
pracujeme s plechem z houževnatého materiálu může se projevit jeho pružnost. Potom ohnutí o  
90° není možné, nebo musí být provedeno ručně přehnutím. Jestliže je ohýbán plech, který již 
byl tvarován, mohou být použity jednotlivé segmenty. Volný prostor který takto vznikne naroste 
až do výšky 80mm. Co se týká délky jednotlivých segmentů viz Technické údaje na str. 6. 

3.3 Stříhání 
Stříhání nebo odstřihování se provádí pomocí pevného spodního břitu a pohyblivého horního 
břitu. Horní břit se pohybuje dolů a střih se provádí zprava doleva. 
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4 Technické údaje 

4.1 Štítek  

 

 
Obr. 4-1:   Štítky 

Níže jsou uvedeny rozměry a váhy a technické údaje výrobce 

4.2 Ohýbání SAR 750 SAR 1000 
Maximální šířka materiálu [mm] 763 1016 
Minimální průměr ohybu [mm] 38 42 
Maximální průměr ohybu [mm] neomezený 
Ocelová deska St 37 do [mm] 1 

Nerezová ocel do [mm] 1 
Hliník/měď do [mm] 2 

Mosaz do [mm] 1 
Zlato/stříbro /cín do[mm] 2 

Malá šířka do [mm] 3 
Průměr odvíjecího válce 38 42 

4.3 Zahýbání SAR 750 SAR 1000 
Maximální šířka materiálu [mm] 763 1016 

Maximální tloušťka desky v [mm] 2,5 
Ocelová deska St 37 do [mm] 1 

Hliník / měď do [mm] 2 
Počet segmentů 6 7 

4.4 Stříhání SAR 750 SAR 1000 
Maximální šířka materiálu [mm] 763 1016 

Ocel. Deska (4360-40B) Fe 360B do [mm] 1 1 
Vysokopevnostní ocel do [mm] 0,7 0,7 

Hliník / měď do [mm] 1 1 

4.5 Rozměry SAR 750 SAR 1000 
Délka/šířka/výška v [mm] 980x370x550 1335x455x620 

Celková váha (kg) 220 280 

4.6 Provozní materiály   

Vodítka, mazací čepy Např. strojní olej (Mobil,Fina...) Doporučujeme olej na zbraně 
bez kyselin, matný, bez pryskyřice 

4.7 Podmínky prostředí SAR 750 SAR 1000 
Teplota 5 - 35° C 
vlhkost 25 – 80% 

4.8 Emise 
Univerzální zařízení SAR nemá žádné emise. 
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5 Údržba 
Druh a rozsah opotřebení závisí ve velké míře na individuálních podmínkách provozu stroje. 

5.1 Náhradní díly 
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5.2 Seznam náhradních dílů 

Pol.č. Kusů Popis Rozměr P/N Čís. čl.
1 4 rukojeť M12x100 JB/T 7270.5-1994  

2 2 Upínací šroub M10x18 GB/T 834-1988  

3 2 víčko  SBR40-00-02  

4 4 šroub M6x10 GB/T 70-1985  

5 2 páka  SBR40-00-01  

6 2 sedlo  SBR40-00-03  

7 2 šroub M6x12 GB/T 70-1985  

8 2   SBR40-00-04  

9 2 Pružinové pero  GB/T 1095-1979  

10 1 červík  SBR40-00-45  

11 2  SBR40-00-05  

12 4 
Stavěcí šroub se stupnicí 

 SBR40-00-06  

13 1 Levá boční část  SBR40-00-07  

14 2 excentr  SBR40-00-08  

15 2 šroub M12x25 GB/T 5782-1986  

16 2 šroub M16x55 GB/T 70-1985  

17 2 obložení  SBR40-00-09  

18 2 šroub  SBR40-00-10  

19 2 šroub  SBR40-00-11  

20 2 Vodící kus  SBR40-00-12  

21 2 šroub M10x80 GB/T 5782-1986  

22 2 pružina  GB/T 2089-1994  

23 1 1-1/2“ SBR40-00-13  

24 1 2“ SBR40-00-14  

25 1 2-1/2“ SBR40-00-15  

26 1 3“ SBR40-00-16  

27 1 4“ SBR40-00-17  

28 1 7“ SBR40-00-18  

29 1 10“ SBR40-00-19  

30 1 

Ohýbací segment 

15“ SBR40-00-20  

31 1 Ochranný kryt  SBR40-00-21  

32 2 červík M8x25 GB/T 878-1986  

33 1 Přední válec  SBR40-00-22  

34 1 Zadní válec  SBR40-00-23  

35 1 Navíjecí válec  SBR40-00-24  

36 14 Šestihranný imbusový šroub M8x20 GB/T 70-1985  

37 14 Šestihranný imbusový šroub M5x10 GB/T 70-1985  

38 14 matice M5 GB/T 6170-1986  

39 1 Ohýbací tyč  SBR40-00-25  

40 1 Dorazový pásek  SBR40-00-26  

41 1 Boční tyč  SBR40-00-27  

42 1 Přídržná deska  SBR40-00-28  

43 1 suport  SBR40-00-29  

44 14 Šestihranný imbusový šroub M6x16 GB/T 70-1985  

45 6 Šestihranný imbusový šroub M16x35 GB/T 70-1985  

46 2 Ozubené kolečko  SBR40-00-30  

47 2 Pružinové pero 4x10 GB/T 1095-1979  
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Pol.č. Kusů Popis Rozměr P/N Čís. čl.
48 2 průchodka  SBR40-00-31  

49 4 průchodka  SBR40-00-32  

50 1 Pravá boční část  SBR40-00-33  

51 4 Mazací čep 6 GB/T 1155-1989  

52 2 Šestihranný imbusový šroub M12x10 GB/T 70-1985  

53-1 2 Upínka dlouhá  SBR40-00-34 dlouhá  

53-2 2 Upínka krátká  SBR40-00-34 krátká  

54 2 Šestihranný imbusový šroub M12x10 GB/T 70-1985  

55 2 Dorazová deska  SBR40-00-35  

56 4 Dorazová tyč  SBR40-00-36  

57 2 Stavěcí šroub se stupnicí  SBR40-00-37  

58 1  SBR40-00-38  

59 2 M16x30 GB/T 70-1985  

60 1 M16x100 GB/T 70-1985  

61 2 

Upínací objímka 
Střihací tyč 

16 GB/T 97.1-1985  

62 4 šroub M4x8 GB/T 70-1985  

63 2 Koncový doraz  SBR40-00-39  

64 1 Střihací tyč  SBR40-00-40  

65 1 Boční stěna pro ohýbání  SBR40-00-41  

66 2 
Horní břit 

Spodní břit 
 SBR40-00-42  

67 2 šroub  SBR40-00-43  

68 1 Příčný doraz  SBR40-00-44  
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

                   Univerz§ln² zaŚ²zen²

                   SAR 750, SAR 1000

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:        …………………………………………………... 
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