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Provozní návod
Version 1.1

Stolní svěrák

WBS 135

WBS 100

Uschovejte pro budoucí použití!
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1 Rozsah dodávky

Po dodání stolního svěráku ověřte, zda nedošlo během přepravy k jeho poškození a zda je
dodávka kompletní. 

Abb.1-1:   Sady čelistí

2 Význačné konstrukční prvky

• Strojní svěrák je ze zadní strany otevřený.
• Vřetenový náhon pracuje bez vůlí, umožňuje přesné na-

stavení příčného suportu.
• Nastavitelné rybinové vedení dlouhodobě zajištuje vyso-

kou rovnoběžnost.
• Rovnoběžnost čelistí, dosahovaná díky použití rybinového 

vedení, odpovídá požadavkům na kvalitativní úroveň 
německých nástrojářů.

• Spolehlivé vedení obrobku je zajištěné i při širokém vyšrou-
bování svěráku.

• Na svěráku je zabudované měřítko v centimetrech.
Abb.2-1:   Rybinové vedení

• Díky použití moderní tvárné litiny s pevností v tahu 500 N/mm2 je zajištěna velmi vysoká pro-
vozní životnost.

• Se sériově dodávanými upínacími čelistmi je možné solidně, bezpečně a šetrně upínat široké 
spektrum typů obrobků a materiálů.

• Příčné prizma je již ponechané v čelistech.

3 Bezpečnostní pokyny

Vyhněte se používání jakýchkoliv pracovních postupů, které by mohly narušit bezpečnost práce:

• Ujistěte se, že v důsledku vaší práce nebude nikdo ohrožen.
• Při montáži, obsluze, údržbě a při opravách bezpodmínečně dodržujte tento provozní návod.
• Nepracujte na stolním svěráku v tom případě, pokud je Vaše schopnost soustředění z 

jakýchkoliv důvodů snížená (například vlivem požitých léků).
• Věnujte pozornost předpisům pro předcházení nehodám, které pro vaši firmu vydala 

příslušná porfesní organizace nebo jiný dohledový orgán.
• Vždy dbejte na to, aby nemohlo dojít k žádnému ohrožení osob v důsledku vysmeknutí 

obrobku nebo jeho upadnutí.

WBS 135 WBS 100

hladké čelisti (2) hladké čelisti (2)

žlábkované čelisti (2) žlábkované čelisti (2)

měkké čelisti z hliníku (2) měkké čelisti z hliníku 
(2)

prizmové čelisti (1) prizmové čelisti (1)

doplňky na objed-
návku

číslo 
art.

doplňky na 
objednávku 

číslo 
art.

sada příslušenství 
pro řezáni, zpraco-
vání hran, ohýbání

300 
0518 čelisti pro řezání 300 

0512
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• Opravy na stolním svěráku smí vykonávat pouze odborný personál
• Při odcházení od stolního svěráku je potřeba vždy aktivovat zarážku nožní páky (zarážku 

pedálu). Upozorněte osoby, které se zdržují v blízkosti stolního svěráku, na možná nebez-
pečí vyplývající ze spojení pedálu s různými upínacími nebo nástrojovými čelistmi.

• Nesahejte mezi čelisti, pokud je nožní páka uvolněná pro použití. Nožní páka se aktivuje na 
sešlápnutí. Je potřeba upozornit na související nebezpečí kombinace pedálu a čelistí, jako 
jsou pohmoždění, říznutí nebo zlomení.

4 Technické údaje

5 Montáž

Stolní svěrák je koncipován pro pracovní stoly, které mají dostatečné místo pro pedál.

5.1 Pedál
Pedál slouží jako "třetí ruka". Lze tak s jistotou,
pohodlně a třesně mezi čelisti umístit větší počet
obrobků nebo těžší obrobky.

Abb.5-1:   Upínání

typ stolního svěráku WBS 135 WBS 100

šířka čelistí 135 mm 100 mm

hloubka prostoru čelistí k dolnímu dílu 100 mm

hloubka prostoru čelistí k pouzdru
vřetena 60 mm

hmotnost obrobku 50 kg

volná dráha pro upnutí 45 mm

rozpětí pro upnutí 200 mm

síla stolu 400 mm

hmotnost 44 kg 30 kg
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➔ Pro namontování pedálu zastrčte přesný čep do 
připravených otvorů základního tělesa.

➔ Pro dosažení co nejmenší boční vůle vedení 
nožní páky zastrčte čep nejprve jen do té úrovně, 
ve které se nejdříve navlékne první distanční 
prstenec, a potom je možné zavěsit páku.

➔ Zavěste páku, výběžek páky musí přitom zasaho-
vat do zářezu na pouzdru vřetena.
Dbejte přitom nato, aby dlouhý úkos páky směro-
val dopředu.

➔ Čep prostrčte dál skrz otvor. 
➔ Založte druhý distanční prstenec.

➔ Nyní čep zcela zastrčte do otvoru.

Abb.5-2:   Montáž páky pedálu

➔ Potom nasaďte prodlužovací páku pedálu.
➔ Prodlužovací páku pedálu upevněte pomocí 

šroubů.
➔ Horní díl prodlužovací páky pedálu se pozná 

podle umístění západky pedálu.
Západka pedálu je dále na té straně 
prodlužovací páky pedálu, která je obracená k 
pracovnímu stolu.

➔ Nyní do prodlužovací páky pedálu zastrčte 
pedál.

➔ Upravte jeho výšku.
Pedál se při sešlápnutí nesmí dotýkat pod-
lahy.

➔ Pedál pevně přišroubujte.
Abb.5-3:   Montáž pedálu

5.2 Svěrák
➔ Usaďte svěrák na pracovní stůl tak, aby upínací plocha zadní čelisti přesahovala po ver-

tikále asi 10 mm.
Dbejte přitom na to, zby strojní svěrák seděl pevně.

➔ Pečlivě označte polohu pro upevňovací otvory.

➔ Zavrtejte dva čelní otvory vrtákem 6,5 mm do hloubky 55 mm.

➔ Vyvrtejte zadní průchozí otvor v průměru 17 mm.

➔ Položte kryt svěráku na otvory.

➔ Nyní svěrák připevněte pomocí dvou šroubů M10 s vnitřním šestihranem pro přední zahlou-
bené otvory a jedním šroubem M16 s vnitřním šestihranem pro zadní otvor.

POZOR!

Pokud by se svěrák v důsledku nedostatečného přilehnutí na podklad nebo v důsledku 
nerovnoměrného dotažení upevňovacích šroubů napnul nebo protáhnul, tak potom by 
byl jeho chod těžký a trhaný. Vedení svěráku se tím předčasně opotřebí.

pouzdro

čep

páka

západka pedálu

Prodlužovací páka
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5.3 Zarážka pedálu
➔ Vždy při odcházení od stolního svěráku akti-

vujte zarážku pedálu.

➔ Přitom se zarážka pedálu posune směrem 
vzhůru.  

Abb.5-4:   Zarážka pedálu

6 Obsluha

6.1 Systém výměnných čelistí a upínací čelisti
Systém vám nabízí možnost rychlé a jednoduché výměny čeli-
stí pro individuálně požadované upínací nebo nástrojové čeli-
sti.

Po jednoduchém stisknutí tlačítka a ve stisknutém stavu se
mohou čelisti snadno založit nebo vyjmout.

Abb.6-1:   Výměna upínacích čelistí

➔ Pomocí imbusového šestihranného klíče (je součástí 
dodávky) otevřte přední a zadní tlačítko tak, aby byl přímo 
vidět označovací prstenec na tlačítku.

➔ Pomocí imbusového šestihranného klíče sadu čelistí pevně 
přitáhněte.

➔ Jemné čelisti z hliníku se přitahovat nemusejí, pokud 
odstraníte hladké čelisti a budete upínat obrobek s citlivým 
povrchem.

Abb.6-2:   Výměnné čelisti

Příklad: Pokud chcete pravoúhle upnout rozměrnou trubku a k
tomuto účelu použít asymetrické čelisti, tak je bezpodmínečně
nutné čelisti i nástrojové čelisti pevně přitáhnout.

Abb.6-3:   Upnutá trubka

➔ Pouzdro čelisti je potřeba podle vzdušné vlhkosti čas od času ošetřit protikorozním pří-
davkem.

➔ Příležitostně také otevřte suport na vzdálenost 200 mm, aby bylo možné promazat trapé-
zový (lichoběžníkový) závit.

Zarážka pedálu
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6.2 Nástrojové čelisti
Nástrojové čelisti se používají jako pomocné nástroje. Jsou dané Vaším spektrem použití
svěráku.

Omezení je stanoveno pouze geometrickými rozměry (odlehlost vřetena od čelistí, vzájemná
odlehlost mezi čelistmi, poloha okrajů litinového těla svěráku, pracovní zdvih při obsluze pomocí
pedálu) a použitou silou. 

POZOR!

K upínání nepoužívejte "prodlužováky" jako je například trubka nasazovaná na upínací 
páku s cílem získání větší síly mezi čelistmi.
Věnujte pozornost tomu, že plochy a hrany, které souvisejí s výměnou čelistí, stejně jako 
místní uložení čelistí, je potřeba chránit před vznikem nerovností (vrubů).
Zabraňte působení silných úderů kladivem na hrany různých čelistí v uvolněném i v 
upnutém stavu.

7 Příslušenství dodávané na objednávku

7.1 Nůžky na plech
➔ Položte čelisti na strojní svěrák. 

➔ Stiskněte upínací páku tak daleko, až při pohybu zadního suportu dojde k překrytí hran 
nůžek.

➔ Nůžkové čelisti pevně přitáhněte.

➔ Řezat můžete volitelně pedálem nebo upínací pákou.

Abb.7-1:   Nůžkové čelisti

7.2 Čelisti pro zpracování hran
➔ Vetší čelisti dejte dozadu, tedy do pohyblivého dílu strojního svěráku, a pevně ji utáhněte.

➔ Menší čelisti dejte do předního dílu strojního svěráku a rovněž ji pevně utáhněte.

➔ Materiál upínejte volitelně pedálem nebo upínací pákou.

Nárazová hrana se namontuje tehdy, když se plech určený ke
zpracování hrany vkládá kolmo.

Abb.7-2:   Čelisti na zpracování hran

nůžky na plech

šířka odstřižení 60 mm

síla odstřiženého materiálu
(ocelový plech) 1,5 mm

Čelisti na zpracování hran

šířka plech (maximálně) 200 mm

délka přiruby na horní hraně neomezená

délka příruby na dolní hraně omezená okrajem těla 
svěráku a vřetenem
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7.3 Sada ohýbacích čelistí 
Sada ohýbacích čelistí slouží k ohýbání nevytvrzených měděných trubek.

➔ Namontujte sadu ohýbacích čelistí na upínací čelisti stolního svěráku.

➔ Naplňte nevytvrzenou měděnou trubku pískem a pevně ji 
uzavřete.

Abb.7-3:   Sada ohýbacích čelistí

7.4 Sada rovnacích čelistí
Sada rovnacích čelistí se používá pro rovnací práce na malých
kulatých, plochých a pravoúhlých průřezech, které odpovídají
použití síly na ruční upínací práce. 

➔ Namontujte rovnací čelisti s "nosem" do přední pevné upínací 
čelisti stolního svěráku.

➔ Čelisti pevně přitáhněte.

Abb.7-4:   Sada rovnacích čelistí

8 Údržba

➔ Stolní svěrák po použití očistěte. 

➔ Stolní svěrák mažte bezkyselinovým mazacím olejem. 

➔ Doporučuje se vždy po asi dvou letech vyčistit a znovu namazat závitové plochy vřetena a 
vřetenové matice.

Sada ohýbacích čelistí

měď (St 37) 8 mm
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

Stoln² svŊr§k

WBS 100, WBS 135

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:        …………………………………………………... 
 
 


