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1 Bezpečnost 

Konvence zobrazení 

 dává dodatečné pokyny 

 vyžaduje po Vás akci 

 výčet 

Tato část návodu k obsluze 
m Vám vysvětluje význam a použití použitých výstražných pokynů uvedených v tomto návodu k 

obsluze, 
m určuje použití sloupové vrtačky v souladu s určeným účelem použití, 
m poukazuje na nebezpečí, která by pro Vás i jiné osoby mohla vzniknout při nedodržení 

tohoto návodu, 
m informuje Vás o tom, jak se dá nebezpečím zabránit. 

Doplňkově k tomuto návodu k obsluze dbejte 
m příslušných zákonů a nařízení, 
m zákonných ustanovení k prevenci úrazů, 
m zákazových, výstražných a příkazových štítků a výstražných pokynů na sloupové vrtačce, 

Návod k obsluze uchovávejte vždy v sloupové blízkosti sloupové vrtačky. 

INFORMACE 

Pokud problém neodstraníte ani s pomocí tohoto Návodu k obsluze, obraťte se na firmu: 

OPTIMUM Maschinen GmbH 
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26 

D- 96103 Hallstadt 

1.1 Bezpečnostní pokyny (výstražné pokyny) 

1.1.1 Klasifikace nebezpečí 
Bezpečností pokyny dělíme do různých stupňů. Níže uvedená tabulka dává přehled o přiřazení 
symbolů (piktogramů) a signálních slov ke konkrétnímu nebezpečí a k (možným) následkům. 

Piktogram Signální slovo Definice/Následky 

NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí, které vede k vážnému zranění 
osob a nebo dokonce ke smrti. 

VAROVÁNÍ! Riziko: Nebezpečí může vést k vážnému zranění osob 
nebo k jejich smrti. 

 
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí nebo nebezpečný postup, které by mohly vést 

ke zranění osob nebo ke škodám na vlastnictví. 

 

POZOR! 

Situace, která by mohla vést k poškození stroje a výrobku 
a k dalším škodám. 
Nepředstavuje riziko zranění osob. 
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INFORMACE 

Uživatelské tipy a jiné důležité/užitečné informace a 
pokyny. 
Žádné nebezpečné následky nebo následky, způsobující 
poškození osob nebo věcí. 

U konkrétního nebezpečí nahrazujeme piktogram 

 
 

  

nebo 
 

všeobecné 
nebezpečí 

varováním 
před 

poraněním 
ruky 

nebezpečným 
elektrickým 

napětím 

 rotujícími díly.

1.2  Další piktogramy 

     

Zapnutí zakázáno! Vytáhnout zástrčku 
ze zásuvky! 

Noste ochranné 
brýle! 

Noste chrániče 
sluchu! 

Noste ochranné 
rukavice! 

   
 

 

Noste bezpečnostní 
obuv! 

Noste ochranný 
oděv! 

Dbejte na ochranu 
životního prostředí!

Adresa kontaktní 
osoby 
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1.3 Použití v souladu s určeným účelem užití 

VAROVÁNÍ 

Při použití stroje, které není v souladu s určeným účelem užití 
• vzniká nebezpečí pro personál, 
• je ohrožen stroj a jiné věcné hodnoty provozovatele, 

může být negativně ovlivněna funkce stroje. 

Sloupová vrtačka je konstruována a vyrobena pro zhotovování otvorů ve studeném kovu nebo 
jiných, zdraví neohrožujících nebo nehořlavých materiálech za použití rotujícího obráběcího 
nástroje s několika drážkami pro odchod třísek. 

Sloupová vrtačka smí být provozována pouze s rychloupínacím sklíčidlem. Sklíčidla, u kterých 
je pro upnutí vrtáku zapotřebí klíč, se na tomto stroji nesmí používat. 

Pokud je sloupová vrtačka použita jinak, než je shora uvedeno, či upravena bez souhlasu firmy 
Optimum Maschinen GmbH, znamená to, že není používána v souladu s určeným účelem 
použití. 

Nepřejímáme odpovědnost za škody způsobené používáním, které není v souladu s určeným 
účelem použití. 

Výslovně upozorňujeme na to, že při konstrukčních, technických nebo technologických 
úpravách, které nebyly schváleny firmou Optimum Maschinen GmbH, záruka rovněž zaniká. 

Součástí užití v souladu s účelem používání je, že 
m dodržujete limity sloupové vrtačky, 
m dodržujete návod k obsluze, 
m dodržujete pokyny týkající se inspekcí a údržby. 

 „Technické údaje" na straně 14 

VAROVÁNÍ! 

Velmi těžká poranění. 

Přestavby a změny provozních hodnot stroje jsou zakázány! Ohrožují lidi a mohou vést k 
poškození stroje. 

1.4 Nebezpečí, která může sloupová vrtačka způsobit. 
Sloupová vrtačka odpovídá stavu techniky. 

Přesto zůstává zbytkové riziko, protože sloupová vrtačka pracuje s  
m vysokými otáčkami, 
m rotujícími díly, 
m elektrickým napětím a proudem. 

Riziko pro zdraví osob způsobené těmito nebezpečími jsme minimalizovali za pomoci 
konstrukčního řešení a bezpečnostní techniky. 

Při obsluze a údržbě sloupové vrtačky, prováděné nedostatečně kvalifikovaným personálem, se 
sloupová vrtačka může stát z důvodu chybné obsluhy nebo neodborné údržby zdrojem 
ohrožení. 

INFORMACE 

Všechny osoby, které se zabývají montáží, uvedením do provozu, obsluhou a údržbou, musí 
m mít potřebnou kvalifikaci, 
m přesně dodržovat tento návod k obsluze. 
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Při používání, které není v souladu s určeným účelem užití, 
m může dojít k ohrožení personálu, 
m může být ohrožen stroj a nebo jiné věcné hodnoty, 
m může být negativně ovlivněna funkce sloupové vrtačky. 

Sloupovou vrtačku vždy vypínejte, jestliže provádíte práce čištění a údržby. 

VAROVÁNÍ! 

Sloupová vrtačka smí být provozována pouze s fungujícími bezpečnostními zařízeními. 

Sloupovou vrtačku okamžitě vypněte, jakmile zjistíte, že je některé bezpečnostní zařízení 
vadné nebo je demontováno! 

Veškerá dodatečná zařízení, pořízená provozovatelem, musí být vybavena předepsanými 
bezpečnostními zařízeními. 

Za to zodpovídáte Vy jako provozovatel!  

 „Bezpečnostní zařízení“ na straně 8 

1.5 Kvalifikace personálu 

1.5.1  Cílová skupina 
Tato příručka je určena pro 
m provozovatele, 
m obsluhu, 
m personál, provádějící údržbářské práce. 

Proto se výstražné pokyny vztahují jak na obsluhu, tak i na údržbu stroje. 

Určete jasně a jednoznačně, komu jednotlivé činnosti na stroji (obsluha, údržba a obnova) 
přísluší. 

Nejasné kompetence jsou bezpečnostním rizikem! 

Zástrčku sloupové vrtačky vždy vytahujte ze zásuvky. Zabráníte tím provozu ze strany 
neoprávněných osob. 

1.5.2  Oprávněné osoby 

VAROVÁNÍ! 

Při neodborné obsluze a údržbě sloupové vrtačky vzniká nebezpečí pro osoby, věci a 
okolí. 

Se strojem smějí pracovat pouze oprávněné osoby! 

Oprávněné osoby pro obsluhu a údržbu jsou poučené a zaškolené kvalifikované síly 
provozovatele a výrobce. 

 

 

 



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

Strana 8 Sloupová  vrtačka B30 BS Vario Verze 1.1.2 10. říjen 2006 

©
 2006 

C
Z 

Bezpečnost

Provozovatel musí 
m školit personál, 
m v pravidelných intervalech (nejméně jednou ročně) poučovat personál o  

- všech bezpečnostních předpisech týkajících se stroje, 
- obsluze, 
- uznávaných technických pravidlech. 

m přezkoušet znalosti personálu, 
m dokumentovat školení/instruktáže, 
m nechat potvrdit podpisem účast na školení/instruktáži, 
m kontrolovat, zda si personál při práci uvědomuje bezpečnostní pravidla a možné ohrožení a 

zda dodržuje návod k obsluze. 

Obsluha musí 
m absolvovat školení o zacházení s sloupovou vrtačkou, 
m znát funkci a způsob účinku, 
m před uvedením do provozu  

- mít přečtený návod k obsluze a musí mu rozumět, 
- být seznámena se všemi bezpečnostními zařízeními a předpisy, 

Pro práce na následujících dílech stroje platí dodatečné požadavky: 
m Elektrosoučástky nebo provozní prostředky: Pouze elektroinstalatér nebo vedení a dozor 

elektroinstalatéra. 

Před prováděním prací na elektrosoučástkách nebo provozních prostředcích je třeba provést 
následující opatření v uvedeném pořadí. 

 Odpojit stroj ve všech pólech. 

 Zabezpečit proti opětovnému zapnutí. 

 Přezkoušet, zda na stroji není napětí. 

1.6  Bezpečnostní zařízení 
Sloupovou vrtačku provozujte pouze se správně fungujícími bezpečnostními zařízeními. 

Sloupovou vrtačku okamžitě odstavte, jestliže je některé bezpečnostní zařízení vadné nebo 
nefunkční. 

Zodpovídáte za to Vy! 

Po aktivaci nebo závadě bezpečnostního zařízení smíte stroj použít opět až poté, když 
m jste odstranili příčinu závady, 
m jste se přesvědčili, že tím nevznikne žádné nebezpečí pro osoby nebo věci. 

VAROVÁNÍ! 

Když bezpečnostní zařízení přemostíte, odstraníte nebo jiným způsobem vyřadíte z 
funkce, ohrožujete sebe i jiné osoby, pracující s sloupovou vrtačkou. Možné následky 
jsou 
• poranění způsobená odlétávajícími obrobky nebo jejich částmi, 
• kontakt s rotujícími díly, 
• smrtelné zasažení proudem. 

Sloupová vrtačka má následující bezpečnostní zařízení: 
m nouzový úderový vypínač, 
m uzamykatelný hlavní vypínač, 

Povinnosti 
provozova-

tele 

Povinnosti 
obsluhy 

Dodatečné 
požadavky 

na kvalifikaci 
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m pracovní stůl s drážkami pro upevnění obrobku nebo svěráku, 
m nastavitelnou ochranu sklíčidla s polohovým vypínačem. 

1.7  Bezpečnostní kontrola 
Sloupovou vrtačku kontrolujte nejméně jednou za směnu. Poškození, závady či změny v 
provozním chování okamžitě hlaste zodpovědnému vedoucímu. 

Všechna bezpečnostní zařízení překontrolujte 
m na začátku každé směny (při přerušovaném provozu), 
m jednou týdně (při nepřetržitém provozu), 
m po každé údržbě a opravě. 

Překontrolujte, zda jsou zákazové, výstražné a příkazové štítky a také značky na vrtačce  
m čitelné (popř. očistit), 
m úplné. 

INFORMACE 

Pro organizaci kontrol použijte následující přehled. 

Všeobecná kontrola 

Zařízení Kontrola OK 

Ochranné kryty  

ochrana sklíčidla 
Namontované, pevně přišroubované a nepoškozené. 

 

Štítky, značení Instalované a čitelné  

Datum: Kontroloval (podpis): 
 

Kontrola funkce 

Zařízení Kontrola OK 

Nárazový NOUZOVÝ 
VYPÍNAČ Po stisknutí nárazového vypínače se musí vrtačka vypnout.  

Spínač koncové polohy 
Ochranný kryt 
Klínový řemen 

Sloupová vrtačka se nesmí zapnout, když je otevřený 
ochranný kryt řemenic. 

 

Ochrana sklíčidla Sloupová vrtačka se může zapnout teprve tehdy, když je 
zavřená ochrana sklíčidla. 

 

Datum: Kontroloval (podpis): 
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1.8  Nouzový nárazový vypínač 

POZOR! 

Vrtací vřeteno se i po 
stisknutí nárazového 
NOUZOVÉHO VYPÍNAČE 
otáčí ještě několik sekund – 
v závislosti na předem 
nastavených otáčkách. 

 
 
 
 
 

1.9 Stůl vrtačky 
Na stole vrtačky jsou 
upevněna uložení pro vodicí 
vložky do drážky T. 

VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí poranění 
vymrštěnými díly. Obrobek 
upevněte bezpečně na stole 
vrtačky. 

 
 
 
 

1.10 Ochranný kryt řemenic 
Na vrtací hlavě je upevněn 
ochranný kryt pro řemenice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1-1:   Nouzový vypínač 

Nárazový nouzový 
vypínač

Obr. 1-2:   Stůl vrtačky 

Upínací přípravek vodicí 
vložky do drážky T (14 mm)

Obr. 1-3:   Ochranný kryt 

ochranný kryt
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1.11 Ochrana sklíčidla 
Na vrtací hlavě je upevněn 
ochranný kryt pro řemenice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 Bezpečnostní kontrola 
Sloupovou vrtačku kontrolujte minimálně jednou za směnu. Odpovědnému řídícímu 
pracovníkovi  ihned nahlaste poškození nebo vady v provozním chování. 

Všechna bezpečnostní zařízení kontrolujte  
m na začátku každé směny (při přerušovaném provozu),  
m jednou týdně (při průběžném provozu), 
m po každé údržbě a opravě. 

Zkontrolujte, jestli jsou zákazové, příkazové a výstražné štítky na sloupové vrtačce  
m čitelné (eventuálně očistěte), 
m kompletní. 

1.13 Osobní ochranné pomůcky 
Při určitých pracích potřebujete jako ochranné vybavení osobní ochranné pomůcky. To jsou: 
m ochranná přilba, 
m ochranné brýle nebo ochrana obličeje, 
m ochranné rukavice, 
m bezpečnostní boty s ocelovou špičkou, 
m ochrana sluchu. 

Před započetím práce si ověřte, že předepsané vybavení je na pracovišti k dispozici. 

UPOZORNĚNÍ! 

Znečištěné, případně kontaminované ochranné pomůcky mohou vyvolat onemocnění. 

Osobní ochranné pomůcky čistěte 
• po každém použití 
• pravidelně jednou týdně. 

 

Obr. 1-4:   Ochrana sklíčidla 

ochrana sklíčidla
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Osobní ochranné pomůcky pro speciální práce 

Chraňte si obličej a oči: Při všech pracích, při kterých je ohrožen Váš obličej a oči, noste přilbu a 
ochranu obličeje. 

Používejte ochranné rukavice, pokud berete do ruky součásti s ostrými hranami. 

Noste bezpečnostní obuv, když provádíte montáž, demontáž nebo přepravu těžkých dílů. 

1.14 Bezpečnost při provozu 
Na konkrétní nebezpečí při pracích s sloupovou vrtačkou a na ní Vás upozorníme v popisu 
těchto prací. 

VAROVÁNÍ! 

Před zapnutím stroje si ověřte, že tím 
• nevznikne žádné nebezpečí pro osoby, 
• nebudou poškozeny žádné věci. 

Vyvarujte se pracovních operací, které nejsou bezpečné z hlediska bezpečnosti práce: 
m Zajistěte, aby nebyl Vaší prací nikdo ohrožen. 
m Při montáži, obsluze, údržbě a obnově dodržujte bezpodmínečně pokyny tohoto návodu. 
m Nepracujte s sloupovou vrtačkou, pokud je Vaše koncentrace z jakéhokoliv důvodu - 

například vlivem léků - snížena. 
m Dodržujte předpisy týkající se prevence úrazů. 
m Hlaste zodpovědnému vedoucímu všechna ohrožení nebo závady. 
m Zůstaňte u stroje tak dlouho, dokud se úplně nezastaví. 
m Používejte předepsané osobní ochranné pomůcky. Noste přiléhavý oděv a případně síťku na 

vlasy. 
m Při vrtání nepoužívejte ochranné rukavice. 

1.15 Bezpečnost při údržbě 
Obsluhu informujte včas o údržbě a opravách. 

Hlaste veškeré změny sloupové vrtačky nebo jejího provozního chování, které jsou významné 
z hlediska bezpečnosti. Dokumentujte veškeré změny, aktualizujte návod k obsluze a poučte 
obsluhu. 

1.15.1  Vypnutí a zajištění sloupové vrtačky 
Sloupovou vrtačku vypněte hlavním vypínačem, a hlavní vypínač zajistěte zámkem proti 
nepovolanému zapnutí nebo zapnutí z nedopatření. 

Všechny strojní díly jako i veškerá ohrožující napětí jsou odpojena. Vyjmuta jsou jen místa, 
která jsou označena vedle umístěnými piktogramy. 
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1.16 Používání zdvihadel 

VAROVÁNÍ! 

Těžká až smrtelná zranění z důvodu poškozených zdvihadel nebo zdvihadel 
s nedostatečnou nosností, která se tíhou přetrhnou. 

Překontrolujte zdvihadla a uvazovací prostředky, zda 
• mají dostatečnou nosnost, 
• jsou v bezvadném stavu. 

Dodržujte bezpečnostní předpisy, vydané odborovým svazem příslušným Vaší firmě 
nebo jinými dozorčími orgány. 

Břemena pečlivě upevňujte. Nevstupujte nikdy pod zvednuté břemeno! 

1.16.1  Mechanická údržba 
Odstraňte popř. instalujte před popř. po Vaší práci všechna ochranná a bezpečnostní zařízení, 
namontovaná pro provádění údržby, jako jsou: 
m kryty, 
m bezpečnostní pokyny a výstražné štítky, 
m kabel uzemnění. 

Pokud odstraníte ochranná a bezpečnostní zařízení, potom je bezprostředně po skončení prací 
opět připevněte. Prověřte jejich funkčnost! 

1.17  Hlášení o úrazu 
Informujte okamžitě nadřízené a firmu Optimum Maschinen GmbH o úrazech, možných zdrojích 
nebezpečí a odvrácených úrazech. 

Odvrácené úrazy mohou mít hodně příčin. 

Čím rychleji podáte informaci, tím rychleji budou moci být odstraněny příčiny. 

1.18 Elektroinstalace 
Pravidelně kontrolujte elektrický stroj/vybavení, avšak minimálně jednou za půl roku. 

Nechte okamžitě odstranit veškeré závady jako volné spoje, poškozené kabely, atd. 

Při pracích na dílech pod napětím musí být přítomna další osoba, která v případě potřeby odpojí 
stroj od napětí. 

Při poruchách elektrického napájení sloupovou vrtačku okamžitě odpojte! 

 „Údržba" na straně 33 
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2 Technické údaje 
Následující údaje jsou rozměrové a hmotnostní údaje a výrobcem schválené údaje stroje. 

2.1  Elektrická přípojka 
Připojení 230V 2,2 kW ~ 50 Hz 

 

2.2  Vrtný výkon 
Vrtný výkon do oceli [mm] 30 

Vyložení [mm] 285 

Zdvih pinoly [mm] 125 
 

2.3 Upnutí vřetene 
Upnutí vřetene MK3 

 

2.4 Pracovní stůl 
Velikost stolu [mm] délka x šířka 

pracovní plochy 
400 x 640 

Velikost T drážky [mm] 14 

Maximální vzdálenost 
[mm] vřeteno – stůl 778 

Maximální vzdálenost 
(mm) 

vřeteno - patka 
1231 

Pracovní plocha patky (mm) 
délka x šířka  pracovní plochy 

270 x 390 

 

2.5 Rozměry 
Výška [mm] 1817 

Hloubka [mm] 664 

Šířka [mm] 524 

Celková hmotnost [kg] 231 

Průměr sloupu [mm] 115 
 

2.6 Pracovní prostor 
Výška [mm] 2500 

Hloubka [mm] 1700 

Šířka [mm] 1500 
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2.7 Otáčky 
Stupeň 1 2 3 

Otáčky vřetena [min-1] 50 - 300 300 - 1750 700 - 4000 
 

2.8 Okolní podmínky 
Teplota 5 - 35 °C 

Relativní vlhkost vzduchu 25 - 80% 
 

2.9 Provozní prostředky 
Ozubená tyč obvyklé mazivo 

Ozubený převod do pomala Mobilgrease OGL 007 nebo Mobilux EP 004 
nebo Mobil XHP 

Vrtný sloup, lesklé ocelové díly Mazací olej bez kyselin, např. strojní olej, 
motorový olej 

2.10 Emise 
Vývoj hluku (emise) sloupové vrtačky je pod 72 dB(A). Když se provozuje více strojů na 
stanovišti vrtačky, může účinek hluku (imise) na obsluhu vrtačky překročit na pracovišti 85 
dB(A). 

Doporučujeme Vám užívat ochranný přípravek před hlukem a na ochranu sluchu. 

Dbejte na to, že úroveň hluku na pracovišti ovlivňuje délka zatížení akustickým hlukem, druh a 
vlastnosti pracoviště jako i jiné stroje na pracovišti. 
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3  Montáž 

3.1  Rozsah dodávky 
Okamžitě po dodání sloupovou vrtačku překontrolujte, zda není poškozena přepravou, něco 
nechybí nebo zda nejsou uvolněné upevňovací šrouby. Porovnejte rozsah dodávky s údaji na 
dodacím listu. 

3.2 Transport 

VAROVÁNÍ! 

Těžká až smrtelná poranění způsobená převržením nebo spadnutím částí stroje z 
vysokozdvižného vozíku nebo přepravního vozidla. Dbejte pokynů a údajů na přepravní 
bedně: 
• Těžiště 
• Body pro uvazování břemen 
• Hmotnosti 
• Použité přepravní prostředky 
• Předepsaná přepravní poloha 

VAROVÁNÍ! 

Těžká až smrtelná zranění z důvodu poškozených zdvihadel nebo zdvihadel 
s nedostatečnou nosností, které se tíhou přetrhnou. Překontrolujte zdvihadla a uvazovací 
prostředky, zda mají dostatečnou nosnost a jsou v bezvadném stavu. 

Dodržujte bezpečnostní předpisy, vydané odborovým svazem příslušným Vaší firmě 
nebo jinými dozorčími orgány. 

Břemena upevňujte pečlivě. 

Nevstupujte nikdy pod zvednuté břemeno! 

3.3 Skladování 

POZOR! 

Při nesprávném skladování se mohou poškodit nebo zničit důležité součástky. 

Zabalené nebo již vybalené součástky skladujte pouze za určených okolních podmínek. 

 „Okolní podmínky“ na straně 15 

Informujte se u firmy Optimum Maschinen GmbH, pokud musí být sloupová vrtačka a 
příslušenství skladovány déle než tři měsíce a za jiných než předepsaných okolních podmínek. 
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3.4 Instalace a montáž 

3.4.1  Montáž 

VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí zhmoždění při sestavování, montáži a zvedání strojních komponentů. 

Montáž patky a vrtného sloupu 

 Postavte patku na podlahu a 
upevněte vrtný sloup k patce. 
K upevnění se plánují šrouby 
s vnitřním šestihranem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Montáž stolu vrtačky 
 -Zasuňte ozubenou tyč do 
stolu vrtačky 

 -Vyrovnejte ozubenou tyč 
uvnitř stolu vrtačky tak, aby 
zuby ozubené tyče zapadly 
do šnekového kola stolu 
vrtačky. 

 -Nasuňte stůl vrtačky 
s ozubenou tyčí na vrtný 
sloup. 

 

Obr. 3-1:   Montáž vrtného sloupu 

šrouby s vnitřním 
šestihranem

patka

Obr. 3-2:   Montáž stolu vrtačky 

stůl vrtačky

ozubená tyč

vrtný sloup
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 Odmontujte distanční prvek. 

 Namontujte ruční kliku 
k výškovému přestavení stolu 
vrtačky. 

 Upněte ruční kliku a distanční 
prvek závrtnými šrouby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Namontujte svěrací páku. 

Obr. 3-3:   Montáž ruční kliky 

distanční prvek

závrtné šrouby

ruční klika

Obr. 3-4:   Montáž vrtného stolu 

vrtný stůl

svěrací páka
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Montáž vrtací hlavy 

 Nasaďte mezidesku na vrtný 
sloup. 

 Upevněte mezidesku šrouby 
s válcovou hlavou na vrtném 
sloupu. 

 Nasaďte vrtací hlavu na 
mezidesku a točte jí tak 
dlouho, až bude lícovat 
s patkou. 

 Upevněte vrtací hlavu šrouby 
s válcovou hlavou na 
mezidesce. 

 
 
 

3.5 Instalace 
 Pomocí vodní váhy zkontrolujte podklad sloupové vrtačky na vodorovné vyrovnání. 

 Zkontrolujte podklad na dostatečnou nosnost a tuhost. Celková hmotnost činí 231 kg. 

 Usaďte sloupovou vrtačku na plánovaný podklad. 

 Upevněte sloupovou vrtačku na průchozích otvorech pro ni plánovaných na patce stroje.   

VAROVÁNÍ! 

Vlastnost podkladu a způsob upevnění patky stroje s podkladem musí mít možnost 
zachytit zatížení sloupové vrtačky. Podklad musí být rovný. Zkontrolujte podklad 
sloupové vrtačky vodní váhou na vodorovné vyrovnání. 

Upevněte sloupovou vrtačku na plánovaných vybráních na patce s podkladem. Doporučujeme 
Vám použití spojovacích kotvicích patron popř. kotev na vysoké zatížení. 

Obr. 3-5:   Montáž vrtací hlavy 

šrouby s válcovou 
hlavou

mezideska

šrouby s válcovou 
hlavou
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3.6 Upevnění 
Upevněte sloupovou vrtačku na průchozích otvorech pro ni plánovaných na patce s podkladem. 

 
Obr. 3-6:   Upevnění k podlaze 

POZOR! 

Utahujte upevňovací šrouby na sloupové vrtačce jen do té míry, aby bylo zajištěno 
bezpečné upevnění a aby se za provozu nemohla vytrhnout či překlopit. 

Příliš dotažené upevňovací šrouby, také ve spojení s nerovným podkladem, mohou vést 
k prasknutí patky stroje. 

upevnění (3) 
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3.6.1 Náčrt montáže 

 
Obr. 3-7:   Spodní pohled na patku 

 
Obr. 3-8:   Boční pohled na patku 

3.7 První uvedení do provozu 

VAROVÁNÍ! 

Při prvním uvedení sloupové vrtačky do provozu nezkušeným personálem ohrožujete lidi 
a výstroj. 

Nepřejímáme ručení za poškození vzniklá na základě nesprávně provedeného uvedení do 
provozu. 

 „Kvalifikace personálu" na straně 7 
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4  Obsluha 

4.1  Bezpečnost 
Sloupovou vrtačku uvádějte do provozu pouze za následujících podmínek: 
m Technický stav sloupové vrtačky je bezvadný. 
m Sloupová vrtačka je použita v souladu se stanoveným účelem použití. 
m Je dodržován návod k použití. 
m Veškerá bezpečností zařízení jsou k dispozici a jsou aktivní. 

Závady ihned odstraňte nebo je nechejte odstranit. Při funkčních závadách stroj okamžitě 
vyřaďte z provozu a zabezpečte jej před nechtěným a neoprávněným uvedením do provozu. 

Každou změnu okamžitě hlaste zodpovědnému místu. 

 „Bezpečnost při provozu“ na straně 12. 

4.2  Obslužné a signalizační prvky 

4.2.1 Sloupová vrtačka B30BS 

 
Obr. 4-1:   BS30 BS Vario 

kryt řemenového pohonu 

páka pro posuv pinoly 

Zap / Vyp 

signalizace otáček 

digitální signalizace 
vrtané hloubky 

Potenciometr 

doraz vrtané hloubky 

ochrana sklíčidla 

stůl vrtačky 

výškové nastavení stolu 

nárazový NOUZOVÝ VYPÍNAČ 

běh vlevo / běh vpravo řezání 
závitů / automatika 

chladicí kapalina Zap / Vyp 

Osvětlení stroje Zap / Vyp 
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4.2.2 Doraz vrtané hloubky 
Při vrtání několika děr se 
stejnou hloubkou se může 
použít doraz vrtané hloubky. 

 Nastavte pomocí digitální 
signalizace a 
nastavovacího šroubu 
požadovanou vrtanou 
hloubku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Digitální signalizace vrtané hloubky 

   

mm 0 - 999,99 
Měřicí rozsah 

inch 0 - 39,371" 

mm 0,01 
Přesnost signalizace 

inch 0,0004" 

Napěťové napájení  knoflíkový článek 1,55V 145 mAh (SR44)  
11,6 x 5,4 mm 

4.3.1 Složení 

 
Obr. 4-3:   Digitální signalizace 
m ON/O, 

zapíná displej a nuluje zobrazení displeje na "0". 
m O mm/in, 

přepne měrovou jednotku z milimetrů na palce a opět zpět. 
m O OFF, 

vypne displej. 
m ↑, 

provede zvýšení hodnoty. 
m ↓, 

provede snížení hodnoty. 

Obr. 4-2:   Doraz vrtané hloubky 

digitální signalizace 
vrtané hloubky

nastavovací šroub 
dorazu vrtané 

hloubky

vypínač 

spínač nulové polohy 

přihrádka na baterie 

LCD displej

přepínání mm/palce

zvýšení hodnoty 
snížení hodnoty 
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4.3.2 Ovládací panel 

 
Obr. 4-4:   Ovládací prvky na ovládacím panelu 

Volič druhů provozu 

Voličem druhů provozu se vybírá druh provozu „Automatika, řezání závitů, nebo běh vpravo 
nebo běh vlevo". 

Druh provozu „Automatika" 

V automatickém provozu se motor rozběhne automaticky podle definované dráhy přes doraz 
vrtané hloubky pinoly, a zastaví se opět v koncové poloze. Tím se nemusí při opakujících se 
vrtacích zadáních mačkat tlačítko Start a Stop. 

Druh provozu Řezání závitů 

V režimu řezání závitů se motor rozběhne podle definované dráhy přes doraz vrtané hloubky 
pinoly a změní při dosažení zadané hloubky automaticky směr otáčení. Závitník vyjede 
z obrobku. 

Přepínač směru otáčení 

Standardní provoz, volba běh vlevo nebo vpravo. 

Potenciometr 

Nastavení otáček "VARIO" 

Tlačítko ZAP 

„Tlačítko ZAP" zapne otáčení vrtacího vřetena. 

tlačítko „ZAP" 

tlačítko „VYP" 

potenciometr 

LCD displej 

indikace otáček 

nárazový NOUZOVÝ VYPÍNAČ 

volič druhu provozu 
směr otáčení řezání 

závitů/automatika 

čerpadlo chladicí 
kapaliny zap/vyp 

osvětlení stroje zap/vyp 
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Tlačítko VYP 

„Tlačítko VYP" vypne otáčení vrtacího vřetena. 

Čerpadlo chladicí kapaliny ZAP / VYP 

Zapne čerpadlo chladicí kapaliny. 

Osvětlení stroje ZAP / VYP 

Zapíná osvětlení. 

Kontrolka provozu 

Na ovládacím panelu musí svítit kontrolka provozu. 

Hlavní vypínač 

Přerušuje nebo zapíná přívod proudu. 

4.4 Zapnutí stroje 

 Zapněte hlavní vypínač. 

 Zvolte směr otáčení. 

 Stiskněte tlačítko „Zap". 

4.5 Vypnutí stroje 

 Stiskněte tlačítko „Vyp". 

 Při delším klidu stroje vypněte stroj hlavním vypínačem. 
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4.6 Automatický posuv pinoly 
Posuv se aktivuje voličem „Automatika". Stlačte páku pinoly dolů, abyste aktivovali posuv. 
Vypnutí posuvu se provádí dorazem vrtané hloubky nebo stisknutím páky pinoly nahoru, abyste 
posuv deaktivovali. Sloupová vrtačka  se automaticky vypne, jakmile se dosáhne koncová 
poloha. 

 
Obr. 4-5:   Automatický posuv pinoly 

4.7 Řezání závitů 
Posuv se aktivuje voličem „Řezání závitů". Stlačte páku pinoly dolů, abyste posuv aktivovali. 
Vypnutí posuvu popř. změna směru otáčení se provádí koncovým vypínačem na dorazu vrtané 
hloubky. 

 
Obr. 4-6:   Řezání závitů 

otočný volič

páka pinoly

doraz vrtané hloubky

otočný volič
páka pinoly

doraz vrtané hloubky
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4.8 Změna otáček 
Aby se změnil rozsah otáček 
Vaší sloupové vrtačky, musí se 
zdvihnout ochranný kryt 
klínových řemenů: 
m K tomu se jenom povolí boční 

šrouby na ochranném krytu 
klínových řemenů.  

m Šroub na zadní straně se 
musí zcela vyšroubovat. 

 
 
 
 
 
 
 

4.8.1 Tabulka otáček 

INFORMACE 

V rozsahu otáček 700 -4000 min-1 je třeba jen jeden klínový řemen  

 
Obr. 4-8:   Tabulka otáček 

4.8.2 Povolení vypnutí klínového řemenu 

INFORMACE 

Ke změně vypnutí klínového řemenu se musí posunout převod do pomala s motorem. 

 Povolte 4 upínací šrouby 
převodu do pomala. 

Obr. 4-7:   Ochranný kryt 

Vřeteno Motor 

Obr. 4-9:   Vypnutí klínového řemene 

upínací šrouby 

převod do pomala
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 K povolení vyšroubujte 
doleva nastavovací šroub. 

 K upnutí otáčejte 
nastavovacím šroubem 
doprava. 

 Klínový řemen(y) umístěte do 
požadované polohy. 

 
 
 
 
 
 

 Vypněte klínový řemen. Správného vypnutí se dosáhne, když se jednotlivý klínový řemen dá 
promáčknout ukazováčkem ještě o cca 3 mm. 

 Opět utáhněte upínací šrouby na převodu do pomala.  

Potenciometrem na ovládacím panelu se nastaví otáčky. 

4.9 Směrné hodnoty pro otáčky s HSS - Eco spirálovými vrtáky 

Průměr vrtáku Chlazení 3)
Materiál 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

n 1) 5600 3550 2800 2240 2000 1600 1400 1250 1120Ocel, nelegovaná, 
 do 600 N7mm2 f 2) 0,04 0,063 0,08 0,10 0,125 0,125 0,16 0,16 0,20 

E 

n 3150 2000 1600 1250 1000 900 800 710 630 Stavební ocel, legovaná, 
zušlechtěná, do 900N/mm2 f 0,032 0,05 0,063 0,08 0,10 0,10 0,125 0,125 0,16 

emulze / olej

n 2500 1600 1250 1000 800 710 630 560 500 Stavební ocel, legovaná, 
zušlechtěná, do 1200 n/mm2 f“ 0,032 0,04 0,05 0,063 0,08 0,10 0,10 0,125 0,125

olej 

n 2000 1250 1000 800 630 500 500 400 400 Nerezové oceli do 900 
N/mm2  např. X5CrNi18 10 f 0,032 0,05 0,063 0,08 0,10 0,10 0,125 0,125 0,16 

olej 

1): Otáčky [ n ] in U/min 

2): Posuv [ f ] in mm/U 

3): Chlazení: E = emulze; olej = řezný olej 

m Výše uvedené údaje jsou směrné hodnoty. V některých případech bude výhodné zvýšení 
nebo snížení. 

m Při vrtání se nemá ustoupit od chladícího prostředku nebo maziva. 
m U nerezových materiálů (např. plechy VA nebo NEREZ) nedůlkovat, protože se materiál 

zpevní a vrtáky se rychleji otupí. 
m Obrobky se musejí vždy poddajně a stabilně upínat (svěrák, ztužidlo). 

Obr. 4-10:   Nastavovací šroub 

nastavovací šroub 
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4.10 Demontáž, montáž sklíčidel a vrtáků 

4.10.1 Sklíčidlo 
Aby se upnul vrták, podržte 
pevně horní část sklíčidla a 
otáčejte dolní částí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR! 

Dbejte na pevné a správné uložení upínaného nástroje. 

4.10.2 Demontáž sklíčidla 
Sklíčidlo a kuželový trn se z vrtacího vřetena povoluje vyrážečem. 

VAROVÁNÍ! 

Sklíčidlo demontujte teprve tehdy, jestliže je sloupová vrtačka vypnutá od elektrického 
napájení. 

 Sloupovou vrtačku vypněte na hlavním vypínači nebo vytáhněte síťovou zástrčku. 

 Pohněte vrtnou pinolou dolů. 

 Otáčejte vrtacím vřetenem tak daleko, až bude otvor na vrtné pinole a vrtacím vřetenu ležet 
nad sebou. 

 Povolte kuželový trn sklíčidla pomocí vyrážeče. 

Obr. 4-11:   Sklíčidlo 

LCD displej

vrtná pinola

horní část sklíčidla

dolní část sklíčidla
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Demontáž integrovaným vyrážečem 

POZOR! 

Držte pevně nástroj  nebo sklíčidlo. 

Níže popsaným procesem se kuželový 
trn povolí od vrtacího vřetena. Nástroj 
a/nebo sklíčidlo spadne dolů. 

 Pinolou pohněte tak dolů, až se dá 
trošku zasunout blokovací svorník . 

 Stlačte páku pinoly  nahoru. 
m Kuželový trn se vytlačí z vrtacího 

vřetena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.3 Montáž sklíčidla 
Sklíčidlo se proti pootočení ve 
vrtacím vřetenu zajišťuje 
tvarovým spojením. 

Třecí spojení udržuje a středí 
sklíčidlo s kuželovým trnem ve 
vrtacím vřetenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zkontrolujte popř. očistěte kónické uložení ve vrtacím vřetenu a na kuželovém trnu nástroje 
nebo sklíčidla. 

 Vmáčkněte kuželový trn do vrtacího vřetena. 

4.11 Chlazení 
Rotačním pohybem vznikají na ostří nástroje vyskytujícím se teplem vzniklým třením vysoké 
teploty. 

Při vrtání by se měl nástroj chladit. Chlazením vhodným chladicím prostředkem / mazivem 
dosáhnete lepšího pracovního výsledku a delší doby trvanlivosti nástrojů. 

Děje se to nejlépe samostatným chladicím zařízením. Není-li chladicí zařízení obsaženo 
v objemu dodávky, může se chladit pomocí stříkací pistole nebo stříkací nádoby. 

Obr. 4-12:   Demontáž 

Obr. 4-13:   Kuželový trn 

vrtná pinola vyrážecí

kuželový trn

vyrážecí výstupek
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POZOR! 

Nebezpečí poranění zachycením nebo vtažením štětce.  

K chlazení používejte stříkací pistoli nebo stříkací nádobu. 

INFORMACE 

Jako chladicí prostředek používejte ve vodě rozpustnou vrtnou emulzi z obchodní sítě, která 
nepoškozuje životní prostředí. 

Dbejte na to, aby se chladicí prostředek opět jímal. 

Dbejte na likvidaci použitého chladicího prostředku a maziva vyhovující životnímu prostředí. 

Dbejte na pokyny výrobce k likvidaci. 

4.12 Před pracovním procesem 
Než začnete pracovat, zvolte požadované otáčky. Tyto jsou závislé na použitém průměru vrtáku 
a materiálu. 

VAROVÁNÍ! 

Při vrtacích pracích musí být obrobek bezpečně upnutý, aby byl zajištěn proti stržení 
vrtákem. Vhodné upínací nástroje jsou strojní svěrák a úpinky.  

Podložte obrobek dřevěnou nebo plastovou deskou, aby se nenavrtal pracovní stůl nebo 
svěrák. 

Pomocí dorazu vrtané hloubky nastavte požadovanou vrtanou hloubku, jestliže chcete obdržet 
konstantní výsledek. 

Při obrábění dbejte na to, aby se používalo vhodné odsávání prachu, protože dřevěný prach 
může být zdraví škodlivý. Při pracích produkujících prach noste vhodnou protiprachovou masku. 
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4.13 Během pracovního procesu 
Posuv pinoly se provádí pomocí hvězdicového ručního kolečka. Dbejte na rovnoměrný a ne 
příliš silný posuv. 

Vrácení pinoly do původní polohy se provádí vratnou pružinou. 

VAROVÁNÍ! 

Vtažení částí oděvu a/nebo vlasů. 
• Při vrtání noste těsně přiléhající oděv. 
• Nenoste rukavice. 
• Noste popřípadě síťku na vlasy. 

UPOZORNĚNÍ! 

Nebezpečí úderu pákou na hvězdicovém ručním kolečku. 

Při vracení vrtné pinoly do původní polohy nepouštějte hvězdicové ruční kolečko. 

Čím menší vrták, tím snáze se může zlomit. 

U hlubokých otvorů vytahujte vrták častěji ven, aby se z otvoru vytáhly třísky po vrtání. Několik 
kapek oleje sníží tření a zvýší životnost vrtáku. 

UPOZORNĚNÍ! 

Nebezpečí pohmoždění, nikdy nesahejte mezi vrtací hlavu a  vrtnou pinolu . 
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5  Údržba 
V této kapitole najdete důležité informace týkající se 
m inspekce 
m údržby 
m oprav 

Následující diagram Vám ukazuje, jakých prací se tyto pojmy týkají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5-1:   Údržba a opravy - definice podle DIN 31051 

POZOR! 

Pravidelná, správně prováděná údržba je podstatným předpokladem 
• provozní bezpečnosti, 
• bezporuchového provozu, 
• dlouhé životnosti stroje a 
• kvality Vámi vyráběných výrobků. 

Také zařízení a přístroje jiných výrobců musí být v bezvadném stavu. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při pracích na vrtací hlavě dbejte na to, aby 
• byly používány záchytné nádoby, jejichž objem je pro zachycované množství tekutiny 

postačující, 
• tekutiny a olej nepronikly do půdy. 

Vyteklé tekutiny a oleje je třeba ihned absorbovat vhodnými absorpčními prostředky pro olej a 
zlikvidovat je podle platných předpisů na ochranu životního prostředí. 

Zachycení tekutin z netěsností 

Tekutiny zachycené mimo systém z netěsností nebo při provádění údržby nevracejte zpět do 
zásobníku, ale sbírejte je v záchytné nádobě za účelem likvidace. 

ÚDRŽBA A OPRAVY 

Inspekce

Měření

Kontrola

Údržba
Oprava 

Úklid

Úprava 
Čištění

Výměna 

Seřízení 

Konzervace

Mazání

Doplnění

Výměna

Regulace
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Likvidace 

Oleje a jiné látky ohrožující životní prostředí nevlévejte nikdy do výlevek, vodních toků nebo 
kanálů. 

Staré oleje je třeba odevzdat na sběrném místě. Zeptejte se svého nadřízeného, pokud takové 
místo neznáte. 

5.1  Bezpečnost 

VAROVÁNÍ! 

V důsledku nesprávně provedených údržbářských a opravářských prací může dojít k: 
• těžkému poranění obsluhy stroje 
• poškození stroje. 

Údržbu a opravy stroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 

5.1.1  Příprava 

VAROVÁNÍ! 

Na stroji pracujte pouze tehdy, když je odpojen od přívodu proudu. 

Umístěte výstražný štítek. 

5.1.2  Opětovné uvedení do provozu 
Před opětovným uvedením do provozu proveďte bezpečnostní kontrolu. 

 „Bezpečnostní kontrola" na straně 11 

VAROVÁNÍ! 

Před spuštěním sloupové vrtačky se bezpodmínečně přesvědčete, že tím 
• nedojde k ohrožení osob, 
• nedojde k poškození vrtačky. 

5.2  Inspekce a údržba 
Druh a stupeň opotřebení závisí ve vysoké míře na individuálních podmínkách použití a na 
provozních podmínkách. Všechny uvedené intervaly platí proto jen vždy pro schválené 
podmínky. 

Interval Kde? Co? Jak? 

Začátek směny 

Po každé údržbě 
nebo opravě 

S
lo

up
ov

á 
vr

ta
čk

a 

 „Bezpečnostní kontrola" na straně 11 
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Interval Kde? Co? Jak? 
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• Vrtný sloup mažte pravidelně běžným olejem, strojním 
olejem, motorovým olejem. 

• Mažte ozubenou tyč pravidelně běžným tukem (např. tukem 
na kluzná ložiska). 

 
Obr. 5-2:   B30 BS Vario 

každého půl roku 

kl
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• Zkontrolujte klínové řemeny ve vrtací hlavě na poréznost a 
opotřebení. 

 
Obr. 5-3:   Skříň s klínovými řemeny 

každého půl roku 

el
ek

tri
ck

é 
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říz

en
í 

zk
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šk
a 

Zkontrolujte elektrickou výstroj / konstrukční díly sloupové 
vrtačky. 

 „Kvalifikace personálu“ na straně 7 

ozubená tyč 

vrtný sloup 

klínový řemen 
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Interval Kde? Co? Jak? 
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Šestihranný šroub zcela vyšroubujte a do otvoru naplňte cca 20 
g mazacího tuku. Mazání se předpokládá pro ozubená kola 
Radiální kuličková ložiska jsou trvale mazána.   

 
Obr. 5-4:   Převod do pomala 

každého půl roku 
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/ v
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ěn
a Čerpadlo na chladicí kapalinu je bezúdržbové. 

• Chladicí kapalinu vyměňujte podle potřeby. 

• Při použití chladicích prostředků, které zanechávají zbytky, 
vypláchněte čerpadlo na chladicí kapalinu. 

• K výměně chladicí kapaliny přečerpejte chladicí kapalinu do 
vhodné sběrné nádoby a chladicí kapalinu doplňte. 

šestihranný šroub
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POZOR! 

Díly mohou vyletět proti Vám. Při demontáži krytu 
s pružinou se musí dbát na to, aby stroj udržoval a 
opravoval kvalifikovaný personál. 

 
Obr. 5-5:   Pružina pro vracení vřetena 

 
Obr. 5-6:   Náhled dílů rozpadu krytu s pružinou 

INFORMACE 

Uložení vřetena je trvale mazáno. Není nutné žádné opakované mazání. 

5.3  Opravy 
Pro všechny opravy vyžadujte technika zákaznického servisu firmy Optimum Maschinen GmbH, 
nebo nám sloupovou vrtačku zašlete. 

Pokud opravy provádí Váš odborný personál, potom musí dodržovat pokyny tohoto návodu. 

Firma Optimum Maschinen GmbH neručí a nezodpovídá za škody a provozní poruchy, které 
vznikly jako následek nedodržení tohoto návodu. 

Pro opravy používejte 
m pouze bezvadné a vhodné nástroje 
m pouze originální náhradní díly nebo sériové díly výslovně schválené firmou Optimum 

Maschinen GmbH. 

 

kroužek spirálové 
pružiny 

pevný bod spirálové 
pružiny (kolík) 

spirálová pružina

spirálová pružina

kroužek spirálové 
pružiny 

krycí víčko pro 
spirálovou pružinu 
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6  Náhradní díly B30BS 

6.1  Výkres náhradních dílů 
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6.1.1 Vrtací hlava 

 

Obr. 6-1:   Vrtací hlava 
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Obr. 6-2:   Sloup 

 
Obr. 6-3:   Řemenice klínových řemenů 
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Obr. 6-4:   Převod do pomala 
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6.1.2 Seznam náhradních dílů 

Poz. Označení Množství Č. výkresu, norma Č. zboží 
1 Vrtný sloup 1  030213031 
2 Mezideska 1  030213032 
3 Strojní patka 1  030213033 
4 Podložka 5 DIN 125-A 14 030213034 
5 Vrtací hlava  1  030213035 
6 Ozubená tyč 1  030213036 
7 Stůl vrtačky 1  030213037 
8 Klika 1  030213038 
9 Šnek 1  030213039 
10 Šnekové kolo 1  0302130310 
11 Kliková hřídel 1  0302130311 
12 Rukojeť 1  0302130312 
13 Svítidlo 1  0302130313 
14 Hřídel 1  0302130314 
15 Upínací šroub 1  0302130315 
16 Upínací šroub 1  0302130316 
17 Svěrací páka 1  0302130317 
18 Kotouč 1  0302130318 
19 Distanční prvek 1  0302130319 
20 Závrtný šroub 3 M10x10 0302130320 
21 Spínačová deska 1  0302130321 
22 Přepínač směru otáčení 2  0302130322 
23 Nouzový vypínač 1  0302130323 
24 Vypínač 1  0302130324 
25 Potenciometr 1  0302130325 
26 Digitální signalizace 1  0302130326 
27 Krycí deska zadní 1  0302130327 
28 Vedení měření 1  0302130328 
29 Krycí deska boční  1  0302130329 
30 Pinola 1  0302130330 
31 Držák rukojeti pinoly 1  0302130331 
32 Posuvová rukojeť pinoly 3  0302130332 
33 Spirálová pružina 1  0302130333 
34 Hřídel měření 1  0302130334 
35 Filtr chladiva 1  0302130335 
36 Ucpávka 1  0302130336 
37 Matice vřetena  1  0302130337 
38 Vřeteno 1  0302130338 
39 Ložisko 4 61908-2Z 0302130339 
41 Vyhazovací přípravek 1  0302130341 
42 Ozubená hřídel 1  0302130342 
43 Deska vypnutí řemene 1  0302130343 
45 Víko ozubené hřídele  1  0302130345 
46 Polyflex klínový řemen 2 JB/ 7M-JB 825 0302130346 
47 Hadice s úhlovým šroubením 1  0302130347 
48 Deska čerpadla 1  0302130348 
49 Čerpadlo na chladicí kapalinu 1  0302130349 
50 Držák měření 1  0302130350 
52 Řemenice motoru na klínový řemen 1  0302130352 
53 Pouzdro vřetena 1  0302130353 
54 Válcový kolík 1 5x25 0302130354 
56 Válcový kolík 1 5x35 0302130356 
57 Krycí plech krytu pružiny 1  0302130357 
58 Šroub s vnitřním šestihranem 82 M4x10 0302130358 
59 Vodicí vložka do drážky T 1  0302130359 
60 Distanční prvek 1  0302130360 
61 Pojistný kroužek 2  0302130361 
62 Matice vřetena 1 M36 0302130362 
63 Kryt vedení 1  0302130363 
64 Těsnicí kroužek 1  0302130364 
66 Podložka hvězdicového ručního kolečka 1  0302130366 
67 Nastavovací šroub 1  0302130367 
68 Vřeteno řemenice pro klín. řemen 1  0302130368 

68-1 Magn. držák řemenice pro klín. řemen 1  03021303681 
69 Lícované pero 1  0302130369 
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Poz. Označení Množství Č. výkresu, norma Č. zboží 
72 Upínací pouzdro 2  0302130372 
73 Šroub s vnitřním šestihranem 1 M 10x50 0302130373 
74 Kryt závitového kolíku 1  0302130374 
75 Úhlové jazýčkové relé 1  0302130375 
76 Jazýček (jazýčkové relé) 1  0302130376 
77 Šroub s vnitřním šestihranem 1 M6x20 0302130377 
78 Šestihranná matice 1 M6 0302130378 
79 Válcový kolík 3 6x30 0302130379 
80 Držák 1  0302130380 
81 Hliníkový profil 1 20x20 0302130381 
82 Rýhovaný šroub 1 M6 0302130382 
83 Kulička 1 D=6 0302130383 
84 Tlačná pružina 1 1x5x10 0302130384 
85 Ochrana sklíčidla 1  0302130385 
86 Pouzdro ozubené hřídele 1  0302130386 
87 Kruhový šnek 4  0302130387 
88 Pouzdro dorazu vrtání 1  0302130388 
89 Pouzdro závitové tyče 1  0302130389 
90 Vodicí pouzdro 1  0302130390 
91 Doraz vrtání 1  0302130391 
92 Závitový kolík 1 M8x10 0302130392 
93 Závitový kolík 2 M6x8 0302130393 
94 Válcový kolík 1 3x15 0302130394 
95 Řídicí jednotka 1  0302130395 
96 Hlavní vypínač 1  0302130396 
97 Jednotka s chladicí kapalinou 1  0302130397 
98 Hadice chladicí kapaliny 13  0302130398 
99 Spínač světla 1  0302130399 

100 Tlačná pružina 1 35.287 03021303100 
103 Prstencová spirálová pružina 1  03021303103 
104 Sklíčidlo 1  03021303104 
105 Spínač Zap 1  03021303105 
106 Kryt skříně řemenic 1  03021303106 
107 Šroub s válcovou hlavou 8 M14x40 03021303107 
108 Ložisko 1 30207 03021303108 
110 Motor 1  03021303110 
111 Šroub s vnitřním šestihranem 4 M8x25 03021303111 
112 Lícované pero 1 4x4x15 03021303112 
113 Lícované pero 1 4x4x20 03021303113 
114 Deska motoru 1  03021303114 
115 Šroub s vnitřním šestihranem 4 M8x30 03021303115 
116 Ozubené kolo 1 Z=20; m=1,5 03021303116 
117 Ložisko 2 61904 03021303117 
118 Řemenice převodu do pomala 1 Z=40; m=1,5 03021303118 
119 Krycí deska   03021303119 
120 Šroub s vnitřním šestihranem 4 M5x10 03021303120 
122 Podložka 1  03021303122 

123 Řemenice motoru pro klín. řemen 
Kelriemenscheibe Motor 1  03021303123 

124 Podložka 1  03021303124 
125 Šroub s vnitřním šestihranem 1 M6x10 03021303125 
126 Ložisko 2 6001 03021303126 
127 Šroub s vnitřním šestihranem 2 M8x20 03021303127 
128 Ložiskový štít 1  03021303128 
129 Ozubené kolo 1 Z=20; m=1,5 03021303129 
130 Ozubené kolo 1 Z=40; m=1,5 03021303130 
131 Pojistný kroužek 2 DIN 471 14x1 03021303131 
132 Spojovací hřídel 1  03021303132 
134 šroub s šestihrannou hlavou 1 M10x10 03021303134 
135 Závitový kolík 1 M5x6 03021303135 
136 Lícované pero 1 4x16 03021303136 
137 Šroub s vnitřním šestihranem 2 M6x50 03021303137 
139 Šroub s vnitřním šestihranem 4 M5x25 03021303139 
140 Šroub s vnitřním šestihranem 1 M6x10 03021303140 
141 Šroub s vnitřním šestihranem 2 M4x6 03021303141 
142 Šroub s vnitřním šestihranem 6 M4x10 03021303142 
143 Šroub s vnitřním šestihranem 2 M5x20 03021303143 
144 Závitový kolík 1 M5x15 03021303144 
145 Šroub s vnitřním šestihranem 3 M8x15 03021303145 
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Poz. Označení Množství Č. výkresu, norma Č. zboží 
146 Šroub s vnitřním šestihranem 2 M4x10 03021303146 
148 Šroub s vnitřním šestihranem 4 M6x10 03021303148 
149 Šroub s vnitřním šestihranem 1 M5x12 03021303149 
150 Šroub s vnitřním šestihranem 4 M14x40 03021303150 
151 Hadice 2  03021303151 
201 Vario-pohon 1  03021303201 
202 Signalizace otáček 1  03021303202 
203 Spínač Zap/Vyp 1  03021303203 

204 Přepínač směru otáčení při  řezání 
závitů - automatika 1  03021303204 

205 Spínač chladicí kapaliny 1  03021303205 
206 Spínač svítidla 1  03021303206 
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7  Poruchy 

Porucha Příčina/možné důsledky Odstranění 

Hluk při práci • Vřeteno běží bez maziva 

• Nástroj je tupý nebo špatně 
upnutý 

• Namazat vřeteno 

• Použít nový nástroj (pevné držení 
vrtáku, sklíčidla a kuželového trnu)  

„Spálený“ vrták • Špatná rychlost 

• Z otvoru nejdou třísky 

• Tupý vrták 

• Práce bez chlazení 

• Zvolit jiné otáčky, příliš velký posuv 

• Povytáhnout při vrtání častěji vrták 

• Naostřit vrták nebo nasadit nový vrták 

• Použijte chladivo 

Špička vrtáku odbíhá, 
vyvrtaný otvor není 
okrouhlý 

• Tvrdá vlákna ve dřevě 

• Nestejná délka řezné spirály 
/nebo úhel na vrtáku 

• Ohnutý vrták 

• Použijte nový vrták nebo vrták 
naostřete 

Vadný vrták • Nebyla použita podložka • Podložte kouskem dřeva a sepněte jej 
s obrobkem 

Vrták neběží kruhovitě 
nebo se viklá 

• Ohnutý vrták 

• Opotřebovaná ložiska na 
vrtací hlavě 

• Vrták nesprávně upnutý 

• Vadné sklíčidlo  

• Vyměňte vrták 

• Na vrtací hlavě vyměnit ložisko 
 

• Upněte správně vrták 

• Vyměňte sklíčidlo 

Sklíčidlo nebo kuželový trn 
nejde nasadit 

• Špína, tuk nebo olej na 
kuželovité vnitřní straně 
sklíčidla nebo na 
kuželovitém povrchu vřetena

• Povrchy pečlivě vyčistěte 

• Udržujte povrch nemastný 

Motor neběží • Motor je chybně připojen 

• Vadná pojistka 

• Nechat překontrolovat odborníkem 

Motor je přehřátý a nemá 
výkon 

• Motor je přetížen 
 

• Nízké síťové napětí 

• Motor je chybně připojen 

• Zmenšit posuv, případně vypnout a 
nechat překontrolovat odborníkem 

• Nechat překontrolovat odborníkem 

Nedostatečná pracovní 
přesnost  

• Nevyrovnaný těžký nebo 
nadměrně upnutý obrobek 

• Nepřesná horizontální 
poloha držáku obrobku 

• Upnout obrobek tak, aby byl vyvážený 
a bez pnutí 

• Vyrovnat držák obrobku 

Vrtací pinola se nevrací • Vratná pružina vřetena 
nefunguje 

• Zasunutý blokovací čep 

• Kontrola pružiny, popř. výměna 
 

• Blokovací čep vytáhnout 

Vrtací pinolou nelze 
pohnout směrem dolů  

• Zasunutý blokovací čep 

• Nastavení hloubky vrtání 
není uvolněno 

• Blokovací čep vytáhnout 

• Nastavení hloubky vrtání uvolnit 
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Porucha Příčina/možné důsledky Odstranění 

Teplota ložiska pinoly je 
příliš vysoká 

• Ložisko je opotřebované 

• Předpětí ložiska je příliš 
velké 

• Práce s vysokými otáčkami 
po delší dobu 

• Vyměnit 

• Zmenšit vůli pevného ložiska 
(kuželíkové ložisko) 

• Snížit otáčky vrtáku/posuvu 

Chvění pracovního vřetena 
při hrubém povrchu 
obrobku 

• Příliš velká vůle ložiska 
 

• Pracovní vřeteno se 
pohybuje nahoru a dolů 

• Seřizovací lišta je volná 
 

• Uvolněné sklíčidlo 

• Tupý nástroj 

• Obrobek není upevněn 

• Seřídit vůli ložiska nebo ložisko 
vyměnit 

• Seřídit vůli ložiska (pevné ložisko) 
 

• Lištu pomocí seřizovacího šroubu 
nastavit na správnou vůli 

• Překontrolovat, dotáhnout 

• Nástroj naostřit nebo vyměnit 

• Obrobek pevně upnout 
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8  Příloha 

8.1  Autorská práva 
© 2006 

Tento dokument je chráněn autorskými právy. Práva, obzvláště ta, které se týkají překladu, 
dotisku, přetisku obrázků, uveřejňování v médiích, elektronického kopírování nebo zálohování 
v systémech pro zpracování dat zůstávají zachována, i když se používají jen v omezené míře. 

Technické změny vyhrazeny. 

8.2  Terminologie / glosář 

Pojem Vysvětlení 

Vyrážeč Nástroj pro uvolnění vrtáku nebo sklíčidla z vřetena 

Sklíčidlo Úpinka vrtáku 

Vrtací hlava  Horní část sloupové vrtačky 

Vrtací pinola Pevná dutá hřídel, ve které se otáčí vřeteno 

Vrtací vřeteno Hřídel poháněná motorem 

Vrtací stůl Opěrná plocha, upínací plocha 

Kuželový trn Kužel vrtáku nebo sklíčidla 

Páka pinoly Ruční obsluha pro vrtací posuv 

Rychloupínací sklíčidlo Úpinka vrtáku, kterou lze ručně upnout 

Obrobek Vrtaný díl, opracovávaný díl 

Nástroj Vrták, kuželový záhlubník atd. 
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8.3  Záruka 
Firma Optimum garantuje bezvadnou jakost svých produktů a hradí náklady na opravy 
výměnou vadných dílů v případě konstrukčních, materiálových a/nebo výrobních vad v záruční 
době. 

Záruční doba činí u profesionálního používání 12, u používání domácími kutily 24 měsíců. 
Předpokladem záručního nároku z důvodu konstrukčních, materiálových a/nebo výrobních vad 
je: 
m Doklad o zakoupení a dodržení návodu k obsluze. 

Pro uplatnění záručního nároku je třeba vždy předložit strojně zhotovený originální nákupní 
doklad. Musí obsahovat kompletní adresu, datum koupě a typové označení výrobku. 
Musí být dodržen návod k obsluze pro příslušný přístroj, jakož i bezpečnostní pokyny. Škody 
vyplývající z chybné obsluhy nemohou být uznány jako záruční nárok. 

m Správné používání přístrojů. 
Produkty firmy Optimum byly vyvinuty a konstruovány pro určité účely použití. Ty jsou 
uvedeny v návodu k obsluze. 
Při nedodržení používání v souladu s účelem určení podle návodu k obsluze, při použití pro 
jiné účely a používání nevhodného příslušenství nemůže být nárok na záruku uznán. 

m Údržba a čištění. 
Bezpodmínečná je pravidelná údržba a čištění podle ustanovení návodu k obsluze. 
Při zásahu třetích osob zaniká nárok na záruku. Údržba a čištění nejsou nzásadně nárokem 
záruky. 

m Originální náhradní díly. 
Je třeba zabezpečit, aby byly používány pouze originální náhradní díly a originální 
příslušenství. Obdržíte je u autorizovaného specializovaného prodejce stroje. 
Při použití neoriginálních dílů nelze vyloučit následné škody a zvýšené riziko úrazu. 
Demontované, částečně demontované a cizími součástkami opravené přístroje jsou 
z poskytnutí záruky vyloučeny. 

m Rychle se opotřebovávající díly 
Určité konstrukční díly podléhají opotřebení, které je podmíněno používáním, popř. 
normálnímu opotřebení používáním příslušného stroje. 
K těmto součástkám patří např. klínové řemeny, kuličková ložiska, spínače, kabely pro 
připojení do sítě, těsnění atd. Tyto rychle se opotřebovávající díly nejsou součástí záruky. 

8.4  Likvidace 
Likvidace použitých elektrických a elektronických přístrojů 

(K aplikaci v zemích Evropské unie a jiných evropských zemích se separátním sběrným 
systémem těchto přístrojů) 

Symbol na produktu nebo jeho obalu poukazuje na to, že s tímto produktem se nesmí zacházet 
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci 
elektrických a elektronických přístrojů. Vašim příspěvkem ke správné likvidaci tohoto produktu 
chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Životní prostředí a spoluobčané jsou ohroženi 
nesprávnou likvidací. Recyklace materiálu pomáhá snižovat spotřebu surovin. Další informace o 
recyklaci tohoto produktu získáte od své obce, komunálních recyklačních podniků nebo 
obchodu, ve kterém jste produkt zakoupili. 

8.5 RoHS, 2002/95/ES 
(Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment) „Omezení použití určitých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických přístrojích“ 
Symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje na to, že tento výrobek odpovídá evropské 
směrnici 2002/95/ES. 
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8.6 Sledování výrobku 
Je naší povinností sledovat naše výrobky i po expedici ze závodu. 

Prosíme o zaslání následujících informací o výrobku: 
m Pozměněná nastavovací data  
m Zkušenosti z provozu sloupové vrtačky, které jsou důležité i pro jiné uživatele 
m Opakující se poruchy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimum Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt 

Fax +49 (0) 951 - 96 822 - 22 
E-Mail: info@optimum-maschinen.de 
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8.7 Prohlášení o shodě EU 

Výrobce / firma uvádějící stroj  
do provozu 

Optimum Maschinen Germany 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt 

tímto prohlašuje, že následující výrobek, 

Typ stroje Sloupová vrtačka 

Označení B 30 BS 

Příslušná směrnice EU: 

Směrnice pro stroj 98/37/ES, příloha II A 

Směrnice o elektromagnetické 
slučitelnosti 

89/336/EHS 

Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS 

odpovídá ustanovením výše uvedených směrnic - včetně změn, které platily v době 
výkladu. 

Aby se zajistil soulad, byly použity následující harmonizované normy: 

EN 12717: 2001 Bezpečnost obráběcích strojů - vrtačky 

EN 62079 Sestavování návodů - členění, obsah a zobrazení (EC 
62079:2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Collrep 
(jednatel) 

Kilian Stürmer 
(jednatel) 

  

Hallstadt, dne 10. října 2006 
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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:                                                                    
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