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

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

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

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

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

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

Pozor!! Rotující součásti. Nebezpečí poranění!

Pozor!! Noste ochranné brýle. Nebezpečí poranění!

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

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

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

2. Správné používání
Vrtačky řady RB nejsou univerzální stroje. Tyto stroje jsou vhodné výhradně k vrtání kovu, plastu, dřeva a
podobných materiálů. Potraviny a zdraví škodlivé materiály se s tímto strojem obrábět nesmějí. Díky
otočnému a výkyvnému pracovnímu stolu mají stroje mnohostranné použití.
Stroje se smějí provozovat pouze s rotujícími nástroji (rotačně symetrická konstrukce; rotačně symetrické
umístění břitů) nebo s nástroji, jejichž umístění břitů tvoří v záběru silovou dvojici kolem rotační osy.
Posuvný pohyb a odpor proti posuvu probíhají ve směru rotační osy nástroje. Nepoužívejte drátěné
kotouče, frézy s horním vřetenem, řezačky na kruhové otvory nebo čelní stopkové frézy.
Pohon strojů se uskutečňuje pomocí kvalitních ozubených řemenů. Všechny stroje jsou vybaveny přesným
rychloupínacím sklíčidlem pro vrták a bezpečnostním spínačem podle IP 54. Stroje pro 400 voltů jsou
navíc vybaveny chodem vpravo-vlevo.
• Při obrábění dřeva dbejte prosím na to, že musíte použít vhodné odsávání prachu, protože

dřevní prach může být zdraví škodlivý. Při pracích, při nichž vzniká prach, bezpodmínečně
noste vhodnou ochrannou protiprašnou masku.

Stroje mají univerzální využití ve strojírenství, ve školách, v řemeslných podnicích, v dílnách, jakož i pro
domácí kutily.
Upozornění:
Stroje se smějí provozovat pouze v technicky bezvadném stavu. Případné poruchy musejí být
okamžitě odstraněny.
Svévolné změny na stroji nebo nesprávné používání stroje, nedodržení bezpečnostních předpisů
nebo návodu k obsluze a opravy provedené třetími osobami, neautorizovanými odborníky, vylučují
odpovědnost výrobce za takto způsobená poškození zdraví osob nebo předmětů a vedou k zániku
nároku na záruku!

3. Technické údaje
RB 3 T RB 6 T RB 8 S

Otočná ............................................stolní vrtačka ................. stolní vrtačka......................sloupová vrtačka
Vrtný výkon max. ............................13 mm ........................... 16 mm................................................16 mm
Vyložení..........................................100-350 mm .................. 115-430 mm............................. 115-430 mm
Vzdálenost sklíčidlo pro vrták/
stůl max. .........................................250 mm ......................... 470 mm..........................................1075 mm
 Vzdálenost sklíčidlo pro vrták/
podstavec max................................335 mm ......................... 550 mm ..........................................1260 mm
Upnutí vřetena ................................M 6 pevné upnutí........... MK 2 .................................................... MK 2
Otáčky vřetena, 5 stupňů................390/900/1500/ ............... 390/900/1500/ ........................390/900/1500/
........................................................2200/3000 ot./min.......... 2200/3000 ot./min. ..........2200/3000 ot./min.
Zdvih pinoly.....................................100 mm ......................... 80 mm................................................80 mm
Vrtací stůl výkyvný ..........................-45° až +45° .................. -45° až +45° ..............................-45° až +45°
Průměr sloupu ................................46 mm ........................... 60 mm................................................70 mm
Velikost stolu ..................................195x220 mm.................. 225x230 mm ............................262x262 mm
Výkon motoru 230 V/50 Hz.............400 W............................ 600 W................................................. 600 W
Rozměry .........................................735x250x710 mm.......... 930x370x290 mm .......... 820x290x1640 mm
Hmotnost netto ...............................26 kg.............................. 40 kg ....................................................63 kg

3.1 Hladina hluku
Hladina hluku (hladina akustického tlaku) těchto strojů se při chodu naprázdno pohybuje pod 72dB(A).
Tato hodnota však může být v závislosti na pracovním postupu překročena. V tomto případě musejí
obsluhující osoby používat prostředky pro ochranu sluchu.
Upozornění:
Dbejte na to, že doba působení hluku, druh a vlastnosti pracovní oblasti a jiné stroje, které jsou
současně v provozu, rovněž ovlivňují  hladinu hluku na pracovišti.
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4. Bezpečnostní pokyny
Upozornění:
Před spuštěním, použitím, údržbou a jinými zásahy do stroje je nutno si pozorně přečíst instrukce
k používání a údržbě. Se strojem mohou manipulovat a pracovat pouze osoby, které jsou se
zacházením a funkcí stroje dobře obeznámeny.

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

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

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

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

plochu.

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

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

bezvadném stavu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

výbuchu!).

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

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

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

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

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

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

5. Vybalení a rozsah dodávky
5.1 Vybalení a kontrola obsahu krabice
Varování
Pokud některá součást chybí nebo je poškozená, nepřipojujte stroj k přívodu elektrického proudu, dokud
není kompletní.

Bezprostředně po dodání zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stroje při přepravě a zda něco nechybí.
Přitom vyjměte všechny jednotlivé součásti z krabice a porovnejte je s následujícím seznamem.

Pro ochranu vrtačky před vlhkostí jsou povrchy opatřeny ochranným nátěrem, který můžete odstranit
měkkým hadříkem napuštěným přípravkem WD-40 nebo petrolejem.

Varování
Abyste zabránili požáru nebo jedovatým reakcím, nepoužívejte k čištění stroje benzín, naftu, aceton,
ředidlo nebo podobné roztoky.

5.2 Rozsah dodávky

1. Vrtací hlava
2. Sloup
3. Ozubená tyč (pouze

RB6T a RB8S)
4. Vrtací stůl
5. Základní deska
6. Rychloupínací sklíčidlo

pro vrták
7. Rukojeti
8. Upínací páka
9. Šnekové kolo (pouze

RB6T a RB8S)
10. Klika (pouze RB6T a

RB8S)
11. Příslušenství
12. Klíče s vnitřním

šestihranem
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6. Obslužné prvky

Kryt řemene

Řemenice vřetene

Frézovaná drážka

Motor

Vypínač

Řemenice motoru

Vratná pružina

Kryt pružiny

Sklíčidlo

Vodorovná
ozubená tyč

Rotační pojistná
rukojeť

Svislé
pojistné
tlačítko

Kuželová stupnice

Pojistka
upevnění stolu

Upevnění stolu Kónický pojistný
šroub

Ukazatel úhlu
Přestavovací rukojeť pro
vrtací hlavu (vodorovná)

V-drážka

Ukazatel stupnice hloubky vrtání

Podstavec

Stůl

Vrtací rukojeti

Klika stolu

Pojistný knoflík stupnice hloubky vrtání

Naklápěcí pojistná
rukojeť

Pojistná rukojeť
napnutí řemeneOzubená tyč

Sloupek

Příruba sloupku
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7. Montáž
Varování:
Pro svou vlastní bezpečnost připojte stroj k síti teprve
tehdy, když byly provedeny všechny montážní práce a
nastavení a když jste si přečetli všechny bezpečnostní
pokyny a návod k obsluze a porozuměli jim.

Potřebné nástroje:
K sestavení stroje jsou zapotřebí ještě následující
nástroje zobrazené vpravo, které nejsou obsaženy v
rozsahu dodávky.

Upozornění:
Doporučujeme provádět sestavení stroje s dvěma nebo
více dalšími osobami, a to z důvodu jeho hmotnosti a
manipulace.

7.1 Sestavení
Opěrný rám s držákem
V rozsahu dodávky pro stolní modely RB3T a RB6T je
vždy přiložen opěrný rám z kruhového železa s
podpěrným ramenem a upevňovacími šrouby.
Toto podpěrné rameno se může montovat pouze pro
účely výstavy. Při vrtání je nutné upevnit vrtačku na
vhodný povrch.  V důsledku velkých vyvažování
(horizontální posun vrtací hlavy) je bezpečná práce
možná pouze na upevněném stroji!
Viz 8. Umístění stroje
Montáž opěrného rámu: Posuňte opěrný rám (708) s
odkloněným rámem k podlaze do zadních otvorů v
základní desce (1). Pomocí držáku (705) a šroubů (704)
můžete upnout obě tyče z kruhového železa proti
základní desce.

7.1.1 Našroubování sloupu na základní desku
• Postavte základní desku (1) na podlahu.
• Vezměte sloup (2) a vyrovnejte otvory sloupu s

otvory podstavce.
• Vyjměte ze sáčku se samostatnými součástmi čtyři

dlouhé šrouby s šestihrannou hlavou (3). Prostrčte
každým otvorem jeden šroub do podstavce.

• Šrouby pevně utáhněte stavitelným klíčem na
šrouby.

Šroubovák na šrouby s drážkou

Nastavitelný klíč na
šrouby 20 - 25 mm

Kombinovaný klíč na šrouby

Kombinovaný úhelník

Úhelník
Ráčna
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7.1.2 Upevnění stolu ke sloupu
RB3T

• Vrtací stůl s držákem vrtacího stolu nasuňte na
sloup.

RB6T a RB8S
• Připravte si šnek (1), upevnění stolu (2), ozubenou

tyč (3) a rukojeť kliky (4).
• Vsuňte šnek (1) do upevnění stolu (2), až bude hřídel

vyčnívat z otvoru (5) a zuby zapadnou do ozubeného
kola.

• Nasaďte ozubenou tyč (3) (delším koncem bez
ozubení nahoru) do upevnění stolu (2). Přitom se
ujistěte, že zuby ozubené tyče zapadnou do zubů
upevňovací součásti.

• Pozor: Pro názornější zobrazení je stůl na obrázku
odsunutý od držáku.

• Nasuňte ozubenou tyč a kompletní opěru stolu  (1, 2,
3) společně na stojan (6).

• Nasaďte dolní konec ozubené tyče do horní části
příruby sloupu (7).

• Nasaďte držadlo kliky (4) na šnekovou hřídel (1),
která vyčnívá z upevnění stolu.

• Vyrovnejte plochou stranu pastorkové hřídele pomocí
seřizovacího šroubu (8) a pevně ji utáhněte.

7.1.3 Montáž vrtací hlavy na sloup

Upozornění:
Před instalací kompletní vrtací hlavy najděte konečné
místo instalace pro otočnou vrtačku.

• Vyjměte upínací prvek ze sady příslušenství a
nejprve jej vsaďte dovnitř do držáku vrtací hlavy (3).

• Nasuňte kompletní vrtací hlavu na sloup (1).
• Nasaďte vrtací hlavu s držákem na sloup tak, aby

vertikální ozubená tyč (2) zasahovala do drážky
držáku vrtací hlavy.

• Vrtací hlava se musí volně otáčet kolem sloupu.
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7.1.4 Montáž upínací páky

• Připevněte  upínací páku (1) k držáku stolu (2) a
utáhněte ji, abyste držák stolu zajistili na stojanu.

• Zbývající dvě upínací páky připevněte na každou
stranu sloupu.

• Jednu použijte jako otočnou upínací páku pro vrtací
hlavu (3) a pevně ji utáhněte.

• Druhou použijte jako výkyvnou upínací páku pro
vrtací hlavu (4) a pevně ji utáhněte.

7.1.5 Montáž vrtacích rukojetí
• Tři vrtací rukojeti (1) nasuňte do tří otvorů (2) v hlavě

hvězdicového ručního kolečka.
• Pevně jej utáhněte rukou.

7.1.6 Montáž rychloupínacího sklíčidla pro vrták

Důležité:
Ujistěte se, že Morseův kužel a vřeteno jsou čisté a odmaštěné. Obojí pečlivě očistěte čistým
hadříkem.
Nejmenší částečky nečistoty na jednom z těchto povrchů mají za následek chyby vystředěného
běhu (házivost) a/nebo zabraňují pevnému uložení sklíčidla pro vrták (nebezpečí poranění).

Zatlačte Morseův kužel (1) nahoru do vřetena.
Otáčením manžety na sklíčidle pro vrták co nejvíce
otevřete sklíčidlo pro vrták, abyste zabránili poškození.
Použijte gumové kladivo a klepněte na Morseův kužel (1)
sklíčidla (2). Pokud nemáte gumové kladivo, vložte mezi
kladivo a sklíčidlo pro vrták prkno, abyste nepoškodili
upnutí sklíčidla pro vrták (3).
Nikdy netlučte kovovým kladivem přímo na sklíčidlo
pro vrták!
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8. Umístění stroje
Vrtačku je nutno postavit na stabilní podklad a pevně ji s tímto podkladem sešroubovat. Tak se zabrání
převrhnutí stroje a poranění osob, jakož i vzniku vibrací, které mohou vést k nepřesnostem na obrobcích.
V případě příliš měkkého podkladu musíte sloupovou vrtačku postavit na fundament.

Pokud stroj připevňujete na dřevěnou desku, použijte dostatečně velké podložky. Tak zabráníte vtlačení
matic do dřeva a stroj se již nemůže uvolnit.

Upozornění:
Dbejte na to, aby byl stroj volně přístupný pro provoz
i pro seřízení a údržbářské práce.
Upevňovací šrouby se smějí utahovat jen tak pevně,
aby se základní deska nedeformovala v důsledku
přílišného upnutí. Při nadměrném namáhání vzniká
nebezpečí zlomení.

Vyberte místo, které umožňuje dostatečný prostor pro
různé pohyby: Boční pohyb (minimální dráha
31 cm, otáčení o 360°, dráha výkyvu 90° proti směru
hodinových ručiček, 45° ve směru hodinových ručiček).
Rozměry naleznete v bodě 3, Technické údaje.

9. Elektrické připojení
Instalovaný elektromotor je připojen tak, že je připraven na provoz. Přípojka odpovídá příslušným
ustanovením VDE a DIN.
Síťové napětí musí činit 230 V / 50 Hz. Prodlužovací vedení musejí do délky 25 m vykazovat průřez 1,5
čtverečního milimetru, nad 25 m délky alespoň 2,5 čtverečního milimetru. Síťové připojení je jištěno
16 ampérovou pomalou pojistkou.

9.1 Přetížení motoru

Při přetížení se motor samočinně odpojí. Po uplynutí doby pro ochlazení (časově rozdílná) můžete motor
opět zapnout.
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9.2 Poškozená přípojná vedení

Na elektrických přípojných vedeních často dochází k poškození izolace. Příčinami jsou:
• Otlačená místa, pokud jsou přípojná vedení vedena okenními nebo dveřními otvory.
• Zalomená místa v důsledku neodborného připevnění nebo položení přípojného vedení.
• Místa řezu v důsledku přejíždění přípojného vedení.
• Poškození izolace v důsledku vytržení z nástěnné zásuvky.
• Trhliny v důsledku stárnutí izolace.

Takto poškozená elektrická přípojná vedení se nesmějí používat a jsou z důvodu poškození izolace životu
nebezpečná.

Elektrická přípojná vedení proto pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozená. Dbejte na to, aby
přípojné vedení nebylo při kontrole zapojeno do elektrické sítě.
Elektrická přípojná vedení musejí odpovídat příslušným ustanovením VDE a DIN. Používejte pouze
přípojná vedení s označením H 07 RN. Potisk s typovým označením na přípojném kabelu je předepsán.

Varování!
Vrtačka se nesmí provozovat venku. Stroj musí být uzemněn, aby byl obslužný personál chráněn
před elektrickými šoky.

10. Nastavení
Varování!
Abyste zabránili poraněním, vždy vytáhněte síťovou zástrčku, než začnete provádět jakékoli
nastavení.

10.1 Nastavení stolu
10.1.1  RB3T
Za účelem zvedání a spouštění stolu (1) uvolněte aretaci (2) na zadní straně držáku stolu.
Varování! Při uvolnění aretace musíte vrtací stůl pevně držet, aby nespadl dolů.
NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!
• Nyní můžete stůl ručně jak výškově nastavit, tak i

otáčet kolem sloupu.
• Když jste dokončili nastavení stolu, opět vrtací stůl

pevně upněte, než začnete s vrtáním.

10.1.2 RB6T a RB8S
• Za účelem zvedání a spouštění stolu (1) uvolněte

aretaci (2) na zadní straně držáku opěry stolu (3).
• Otočte rukojetí kliky (4), abyste mohli stůl na stojanu

zvedat nebo spouštět.
• V požadované poloze proveďte zajištění.
• Abyste mohli stolem (1) otáčet, uvolněte aretaci (2).
• Rukou otočte stůl a opěrnou lamelu kolem stojanu do

požadované polohy.
• Než začnete vrtat, pevně utáhněte aretaci.
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10.2 Naklápění vrtací hlavy

Vrtací hlavu můžete při vrtání naklápět z vertikály až do 45° ve směru hodinových ručiček a do 90° proti
směru hodinových ručiček.
• Uvolněte aretaci naklápění (1) na pravé straně

držáku hlavy stojanu.
• Vytáhněte a otočte píst z vertikální aretační polohy

(2) na levé straně držáku hlavy stojanu.
• Použijte údaj o úhlu (3) na držáku hlavy stojanu a

na V-drážce se zářezy (4) na horizontální trubce,
abyste nastavili požadovaný úhel.

• Pomocí aretace naklápění (1) proveďte zajištění
v této poloze.

• Když se vracíte do vertikální polohy, uvolněte
aretaci naklápění a otočte píst tak, aby mohl
zapadnout do horizontální trubky.

• Pokud je dosaženo vertikální polohy, zaskočí píst
do vyfrézované drážky (5) na horizontální trubce.

• Utáhněte aretaci naklápění, abyste zajistili tuto
polohu.

10.3 Pohyb vrtací hlavy dopředu nebo dozadu

Vrtací hlava se může podél horizontální trubky pohybovat
maximálně o 32 cm dopředu nebo dozadu. Tak je
umožněno vrtání středu obrobku širokého až 86 cm nebo
pohyb mezi provrtanými otvory, aniž by bylo nutno
obrobek vyjmout z upnutí a posunout.

• Uvolněte aretaci naklápění (1).
• Otočte horizontální vrtací hlavu (2), abyste mohli

vrtací hlavou pohybovat sem a tam do požadované
polohy.

• Před vrtáním proveďte zajištění pomocí aretace
naklápění (1), abyste zabránili pohybu vrtáku na
obrobku.
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11. Seřizování
Pozor:
Všechna nezbytná nastavení pro dobrou funkci Vaší vrtačky byla provedena ve výrobním závodě, a
měla by se proto měnit pouze v případě potřeby (např. z důvodu běžného opotřebení).

11.1 Vřeteno / pinola

Otočte vrtací rukojeti proti směru hodinových ručiček,
abyste vřeteno spustili na jeho nejnižší bod. Uchopte
vřeteno pevně rukou a pohybujte jím dopředu a zpět
kolem jeho osy. Pokud je vůle příliš velká, proveďte toto:
• Uvolněte samosvornou matici (1).
• Otočte šroubem (2) ve směru hodinových ručiček,

abyste vůli odstranili, ale neomezili pohyb vřetena
vpřed. (Mírná vůle ve vřetenu je normální.)

• Opět utáhněte samosvornou matici (1).

11.2 Vratná pružina

Vratná pružina se musí případně nastavit, pokud napnutí způsobuje, že se dutá hřídel vrací příliš rychle
nebo příliš pomalu.

• Spusťte stůl, abyste vytvořili větší volný prostor.
• Nasaďte šroubovák do předního dolního zářezu (1)

v krytu pružiny (2) nebo držte plášť pružiny pevně
rukou a uvolněte vnější pojistnou matici (3).

• Držte kryt pružiny stále pevně, uvolněte vnitřní matici
(4) až do bodu, kde se zářez (5) oddělí od dílu (6) na
vrtací hlavě.

• Opatrně: Tato vnitřní matice se nesmí odstranit,
protože jinak se pružina nuceně natáhne.

• Otočte kryt pružiny (2) do dalšího zářezu: proti směru
hodinových ručiček, když chcete zvýšit vratnou sílu,
resp. ve směru hodinových ručiček, pokud se má
vratná síla snížit.

• Matici opět pevně utáhněte (4) a zajistěte ji pojistnou
maticí (3).

• Zkontrolujte, zda návrat pinoly odpovídá Vašim představám. Pokud výsledek nedopadl k Vaší
spokojenosti, opakujte nastavení.
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11.3 Vyrovnání řemenice motoru a řemenice vřetena
Varování!
Abyste zabránili poraněním v důsledku nechtěného spuštění stroje, ujistěte se vždy před
započetím napínání řemenu, že spínač je přepnutý na VYP a že zástrčka je odpojena od sítě.

Přiložením rovného pravítka na obě řemenice nebo
kontrolou horních stran řemenice vřetena (1) a řemenice
motoru (2) ověřte vyrovnání řemenic.

• Pokud je seřízení nezbytné, uvolněte matice (3) na
upevnění motoru (4) a spusťte nebo zvedněte celý
motor, až budou řemenice lícovat.

• Utáhněte matice a seřiďte napnutí řemenu, je-li to
nutné.

11.4 Napnutí řemenu

Ujistěte se, že řemenice lícují, jak je vidět na obrázku.

• Abyste uvolnili napnutí řemenu, uvolněte šrouby
k napínání řemenu (1) na obou stranách vrtací hlavy.

• Posuňte motor (2) k přední straně vrtačky, abyste
uvolnili řemen.

• Položte řemen do drážky v řemenici, která odpovídá
požadované rychlosti.

• Vytáhněte motor tak daleko z vrtací hlavy, až bude
řemen správně napnutý.

• Utáhněte šrouby pro napínání řemenu (1) na obou
stranách vrtací hlavy.

Pozor:
Napnutí řemenu je správné, když se řemen při zatlačení na střed prohne asi o 12 mm.
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11.5 Seřízení vřetena kolmo ke stolu
Otočná vrtačka byla ve výrobním závodě nastavena tak, aby se plášť vřetena nacházel kolmo ke
stolu. Nemělo by být nutné žádné další seřízení. Při zasílání a manipulaci však může dojít
k posunutí. Kontrolu a seřízení provedete takto:

• Ujistěte se, že Váš kombinační úhel souhlasí (viz
výkres dole).

• Ujistěte se, že vertikální aretační píst (1) je
zaskočený v horizontálním zářezu trubky (2).

• Vložte dlouhý přesný kolík z kruhové oceli nebo
dlouhý vrták do sklíčidla pro vrták a položte
kombinační úhel (3) na vrtací stůl. Zkontrolujte
lícování mezi tyčí a stolem.

• Pokud úhel netvoří 90°, uvolněte oba stavěcí šrouby
(4), jeden na každé straně (5), které drží  plášť
vřetena na horizontální trubce. Naklánějte plášť
vřetena, až je tyč přesně v úhlu 90° ke stolu. Opět
utáhněte oba stavěcí šrouby.

• Zkontrolujte napnutí řemenu po tomto seřízení a
v případě potřeby jej napněte znovu.

12. Obsluha
12.1 Otáčky a polohy řemenu

Vaše otočná vrtačka má motor s pěti rychlostmi vřetena,
které jsou k dispozici díky řemenovému pohonu. Různé
otáčky vřetena jsou zapotřebí pro různé materiály, různé typy a velikosti vrtáků a pro různé řezné nástroje.
Prostudujte různé možnosti položení řemenu na této stránce a na krytu řemenu pro pět možných typů
otáček vřetena. Nejvyšší rychlosti dosáhnete, když je řemen položený na nejvyšším stupni řemenice u
motoru a na nejnižším stupni řemenice u vřetena.

Varování!
Abyste zabránili možným poraněním, udržujte ochranná zařízení funkční a při práci je vždy
zavírejte!

Nakreslete na
desce tenkou čáru
podél této hrany.

Rovná hrana
desky o
tloušťce 19
mm. Tato hrana
musí být
absolutně
rovná.

Po přiložení úhelníku na přerušovanou čáru nesmí
vzniknout mezera ani překrytí.

Posuňte úhelník na vyčárkovanou pozici – hrana
stupnice se musí perfektně překrývat
s nakreslenou čarou.
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12.1.1 Tabulka pro použití otáček

Otáčky ot/min.
MateriálØ  vrtáku

(mm) Hliník Pryž/
plast

Tvrdé dřevo Měkké dřevo Litina Svařitelná ocel

1,5 3000 3000 3000 3000
3

3000
2170 2170

5
2170

6,5
1330 1330

8

3000

2170
2170

9,5

1330
730

11
1330 1330

730

12,5

2170
450

14
16

1330
730 730

730
450

N/A

12.2 Změna rychlosti
Varování!
Před změnou rychlosti vytáhněte síťovou zástrčku
vrtačky.

• Otevřete kryt řemenice (1).
• Uvolněte řemeny (viz také 11.4).
• Položte řemen (2) na požadované stupně řemenice

vřetena (3) a řemenice motoru (4).
• Řemeny opět napněte a zavřete kryt.
• Vrtačku opět připojte ke zdroji elektrického proudu.

Pozor:
Při výměně řemenu vždy začněte na tom konci
řemenu, který vede z vyššího stupně na nižší.

12.3 Indikace hloubky vrtání u RB3T

Vpředu na levé straně vrtací hlavy se nachází indikace hloubky, resp. hloubkový doraz pro vrtací vřeteno.
Přísuv lze odečíst na stupnici (1 až 100 mm) s pomocí ukazatele. Omezení hloubky lze nastavit pomocí
matice a pojistné matice. Aretací hloubky vrtání na nastavenou míru můžete provést několik vrtání se
stejnou hloubkou.

12.4 Metoda se stupnicí hloubky (RB6T a RB8S)

Na vypnutém stroji uvolněte aretaci stupnice hloubky (1)
otočením proti směru hodinových ručiček.
Nastavte vrtačku na požadovaný nulový bod.
Otáčejte stupnicí hloubky (2), až ukazatel (3) ukazuje na
stupnici požadovanou hloubku vrtání.
Utáhněte aretaci stupnice hloubky (1) otočením ve směru
hodinových ručiček.
Při vrtání nyní nedojde k překročení zvoleného rozměru.
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12.5 Vrtání slepého otvoru (RB6T a RB8S) s ryskou

Slepý otvor se vrtá do určité hloubky. Vrták se zastaví dříve, než projde obrobkem v jeho dolní části.

• Označte hloubku otvoru na straně obrobku (1).
• Uvolněte aretaci stupnice hloubky (2).
• Otáčejte vrtacími rukojeťmi na vypnutém stroji a

spouštějte vrták tak daleko, až hrot vrtáku (nebo
začátek spirál) (3) souhlasí se značkou (1).

• Otáčejte stupnici hloubky (4) proti směru hodinových
ručiček, dokud se pohybuje.

• Zajistěte stupnici hloubky aretací (2).
• Vrták se nyní zastaví v této hloubce, dokud nebude

stupnice hloubky nastavena jinak.

12.6 Aretace sklíčidla pro vrták
v požadované hloubce (RB6T a RB8S)

• Uvolněte aretaci stupnice hloubky (1) na vypnutém
stroji.

• Otáčejte vrtacími rukojeťmi, dokud sklíčidlo pro vrták
(2) není v požadované hloubce. Držte vrtací rukojeti
v této hloubce.

• Otáčejte stupnicí hloubky (3) ve směru hodinových
ručiček, dokud se nezastaví.

• Zajistěte stupnici hloubky aretací (1).
• Sklíčidlo pro vrták se teď zastaví v této pozici, když

pustíte vrtací rukojeti.

12.7 Demontáž sklíčidla pro vrták a kuželového trnu (RB6T a RB8S)
Varování!
Abyste zabránili poraněním v důsledku nechtěného spuštění stroje, ujistěte se vždy před
demontáží nebo nasazením sklíčidla pro vrták, že je spínač přepnutý do polohy VYP a síťová
zástrčka vytažená.

• Odpojte stroj od zdroje elektrického proudu.
• Spusťte pinolu do nejnižší polohy.
• Poté aretujte pinolu se stupnicí hloubky (1) (viz

pokyny pro „Aretaci sklíčidla pro vrták v požadované
hloubce“).

• Otáčejte ručně sklíčidlem (5), až otvory (2) ve
vřetenu a duté hřídeli (3) leží přes sebe.

• Zasuňte do otvorů (2 a 3) klín (4).
• Lehce zatlučte klín kladivem s plastovým povrchem,

až sklíčidlo pro vrták vypadne z vřetena (3).
Pozor: Podržte jednu ruku pod sklíčidlem, abyste jej při
pádu zachytili.
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12.8 Polohování stolu a obrobku

Zajistěte stůl (1) na stojanu (2) v místě, kde se hrot vrtáku
(3) ještě nedotýká obrobku (4).
Při vrtání, které provádíte bez svěráku přímo na vrtacím
stole, doporučujeme podložit obrobek kouskem dřeva.
Tak zabráníte nechtěnému navrtání vrtacího stolu a
úlomkům nebo otřepům na spodní straně obrobku.
Abyste zajistili, že se kousek dřeva  nebo obrobek
nebude nekontrolovaně otáčet, musíte jej pevně upnout.
Varování!
Abyste zajistili, že se obrobek nebo kousek dřeva při
vrtání nevytrhne z Vaší ruky, musíte jej přiložit k levé
straně stojanu. Jako pomůcku pro upnutí můžete
použít podélný doraz.
Pevné upnutí obrobku na stole je v každém případě
nejjistější varianta upnutí! Pokud to zapomenete
udělat, může dojít k poraněním těla.
Pro malé obrobky, které nelze pevně upnout ke stolu,
použijte strojní svěrák (zvláštní příslušenství).
Varování!
Strojní svěrák musí být pevně upnutý nebo
přišroubovaný ke stolu, abyste tak zabránili
poraněním v důsledku přetočení!
Kromě toho tím zabráníte poškozením svěráku nebo
vrtáku.

12.9 Naklápění stolu
Pozor: Rameno stolu a opěra (1) mají předvrtaný otvor se zabudovaným zajišťovacím kolíkem
k zablokování stolu v předem nastavené horizontální poloze 0°.

• Za účelem naklonění stolu utáhněte matici na
zajišťovacím kolíku (2) ve směru hodinových ručiček,
abyste mohli uvolnit a vyjmout fixační kolík.

• Uvolněte šroub k aretaci naklánění (3).
• Naklánějte stůl až do dosažení požadovaného úhlu a

utáhněte šroub k aretaci naklánění (3).
• Pro návrat stolu do původní polohy uvolněte šroub

k aretaci naklánění (3) a otočte stůl do polohy 0.
• Uvolněte matici (2) aretačního kolíku k vnějšímu

konci závitu. Jemně udeřte na fixační kolík, až
zapadne do otvoru. Rukou dotáhněte matici.

Varování!
Abyste zabránili poraněním, musíte celý stůl a
rameno stolu držet, aby se díly nemohly otáčet nebo
překlopit.
Abyste zabránili poraněním v důsledku rotujících obrobků nebo zlomených nástrojů, upněte
obrobek a případně pomocné prostředky vždy pevně ke stolu, než začnete s vrtáním na
nakloněném stole.
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12.10 Speciální bezpečnostní předpisy pro otočné vrtačky
Dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny v bodě 4 na straně 5!

Pozor:
Rotující součásti! Pracujte rozumně, dávejte pozor na to, co děláte. Dbejte zejména na rotující
součásti. Noste přiléhavý oděv. DBEJTE, aby nedošlo k zachycení vlasů nebo oděvů rotujícími
součástmi! Noste síťku na vlasy. Při práci se strojem nenoste šperky.

Odlétávající třísky a součásti! Bezpodmínečně noste ochranné brýle! Chraňte své oči před
odlétávajícími třískami a úlomky.

Obrobek vždy bezpečně upněte. Opotřebované vrtáky včas nabruste nebo vyměňte. Vždy
používejte vrtáky vhodné pro daný materiál. Používejte pouze příslušenství a doplňkové přístroje,
které byly schváleny výrobcem.

• Vaše otočná vrtačka musí být bezpečně připevněná!
• Držte ruce vždy dále od řezných nástrojů (vrtáků) a dbejte na stabilní polohu!
• Nepoužívejte příliš dlouhé vrtáky. Mohou se ohnout ven a zlomit.
• Nepoužívejte drátěné kotouče, frézy s horním vřetenem, stopkové frézy apod.
• Podle možnosti vždy používejte upínací zařízení (strojní svěrák, upínací šrouby a/nebo upínací lišty).

Je to bezpečnější než držet je rukama! Před začátkem vrtání se ujistěte, že jsou všechna upínací
zařízení pevně utažená!

• Velké obrobky musejí při vrtání pevně dosedat a musejí se případně pevně upnout! Zejména dlouhé
obrobky musejí dosedat na dodatečnou opěru.

• Před vrtáním zajistěte vrtací hlavu a stůl pomocí aretace.
• Nikdy nezapínejte vrtačku, pokud se vrták „volně otáčí“. Vždy udržujte pracoviště uklizené.
• Nikdy nepohybujte hlavou, stolem nebo kloubovým ramenem, když se obrobek otáčí!
• Neprovádějte žádné přípravné práce na stroji, pokud je stroj v chodu!
• Vždy dbejte na to, abyste vyndali klíč na utahování sklíčidla, než stroj zapnete!

12.11 Vrtání

12.11.1 Orýsování a důlčíkování

Orýsováním nebo předkreslením přeneste rozměry své předlohy na obrobek. Správné a přesné
orýsování usnadňuje obrábění obrobku!
Použijte vhodné rýsovací nástroje (pravítko, rýsovací jehlu, tužku, kružítko ...), abyste označili střed
požadovaného otvoru na obrobku.
Důlkovačem vyrazte do obrobku prohlubeninu pro střed otvoru. Tak usnadníte navrtání.
Před zapnutím stroje spusťte vrták na obrobek tak, aby příčný břit vrtáku dosedal centricky do důlku. Je-li
vrták na obrobku vystředěný, ještě jednou krátce nadzvedněte vrták z obrobku.
Zapněte stroj. Jakmile vrtací vřeteno dosáhne plných otáček, začněte s vrtáním.
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12.11.2 Vrtání

Vrtání je pracovní postup pro třískové obrábění. Slouží k vytváření kruhových otvorů pomocí řezných
nástrojů.
Nejpoužívanější je spirálový vrták. Jeho zvláštní výhody jsou:
- Výhodný úhel břitů
- Dobrá možnost upnutí a dobré vedení
- Samočinný odvod třísek z otvoru
- Stále stejný průměr při broušení
Základní tvar břitu je klín. Nejdůležitější úhly na břitu vrtáku jsou: vrcholový úhel, úhel sklonu šroubovice  a
úhel čela. Dbejte proto vždy na výběr správného vrtáku a na bezvadný stav břitů vrtáku, abyste dosáhli
dobrého výsledku vrtání!

Než začnete s vrtáním, ujistěte se ještě, zda jste všechny přípravné práce a předchozí nastavení
provedli správně:

• Zvolte požadovaný počet otáček. Ten závisí na průměru použitého vrtáku a na materiálu (viz tabulka
bod 12.1.1 na straně 17).

• Výběr správného vrtáku.
• Při vrtání musí být obrobek bezpečně upnutý, abyste jej zajistili proti unášení vrtákem. Vhodným

upínacím nástrojem je strojní svěrák a/nebo upínací lišta.
• Podložte obrobek destičkou ze dřeva nebo plastu, aby nedošlo k navrtání pracovního stolu, když

vrtáte průchozí otvory a obrobek leží na stole.
• Případně nastavte požadovanou hloubku vrtání pomocí hloubkového dorazu, abyste zachovali stejný

výsledek.
• Při obrábění dřeva dbejte, že je nutno použít vhodné odsávání prachu, protože dřevní prach

může být zdraví škodlivý. Při pracích, při nichž vzniká prach, bezpodmínečně noste vhodnou
ochrannou protiprašnou masku.

• Dbejte na směr otáčení stroje.
• Vaše vrtačka je vybavena přesným rychloupínacím sklíčidlem pro vrták značky quantum. Při upínání

vrtáku pevně držte horní kroužek sklíčidla a otáčejte dolní částí sklíčidla. Dbejte na správné a pevné
usazení upnutých obrobků.

Postup při vrtání:

• Zapněte vrtačku.
• Nasaďte vrták opatrně na obrobek.
• Posuv pinoly se provádí pomocí hvězdicového ručního kolečka. Dbejte na rovnoměrný, ne příliš silný

posuv.
• Tahejte za vrtací rukojeti směrem dolů jen tak silně, aby vrták mohl řezat. Příliš pomalé spouštění

může vést ke spálení vrtáku. Příliš rychlé spouštění může vést k udušení motoru, k prokluzování
řemenu, k vytržení obrobku nebo ke zlomení vrtáku. Při vrtání kovu se musí hrot vrtáku ochlazovat,
aby nedošlo k přehřátí.

• Návrat pinoly probíhá pomocí vratné pružiny. Při návratu pinoly nepouštějte hvězdicové ruční kolečko
(->nebezpečí nárazu páky!). Nesahejte mezi vrtací hlavu a pinolu (-> nebezpečí uskřípnutí!).

• Čím menší je vrták, tím snáze se zlomí. Vytáhněte u hlubších otvorů vrták častěji ven, aby se třísky
vznikající při vrtání zlomily a odstranily z otvoru. Několik kapek oleje snižuje tření a zvyšuje životnost
vrtáku.

12.11.3 Další možnosti obrábění s otočnou vrtačkou

• Touto vrtačkou můžete provádět rovněž středění, vystružování a zahlubování.
• Přitom dbejte, že pro tyto práce jsou zapotřebí speciální nástroje.
• Rychlost vrtání uzpůsobte danému pracovnímu postupu:
- zahlubování a vystružování se provádí s nižší rychlostí
- středění vyžaduje vysokou rychlost.
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12.12 Chlazení

Otočným pohybem dochází na břitu nástroje k vysokým teplotám v důsledku vznikajícího třecího tepla.

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

Toho dosáhnete nejlépe samostatným chladicím zařízením. Pokud není k dispozici, můžete chladit stříkací
pistolí nebo lahví.

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

Jako chladicí kapalinu použijte nejlépe ekologickou emulzi pro vrtáky rozpustnou ve vodě, kterou
zakoupíte v odborné prodejně. Pokud při práci provádíte chlazení, namontujte pod stroj záchytnou
nádobu.
Důsledně dodržujte ekologickou likvidaci použitých chladicích kapalin a maziv. Dbejte na pokyny
výrobce ohledně likvidace.

13. Čištění, údržba a opravy
Aby byla zachována přesnost a funkčnost stroje, je bezpodmínečně nutné jej pečlivě ošetřovat, udržovat
v čistotě a pravidelně mazat a olejovat. Pouze díky dobré péči dosáhnete toho, že kvalita práce stroje
zůstane zachována.

Upozornění:
Oleje, tuky a čisticí prostředky ohrožují životní prostředí a nesmějí se dostat do odpadních vod
nebo do běžného domovního odpadu. Likvidaci těchto prostředků provádějte ekologicky. Hadry
napuštěné oleji, tuky nebo čisticími prostředky jsou snadno hořlavé. Shromažďujte hadry nebo
čisticí vlnu ve vhodné uzavřené nádobě a odevzdávejte je k ekologické likvidaci – nedávejte je do
domovního odpadu!

13.1 Čištění

Stroj by se měl zásadně čistit po každém použití. Na vypnutém stroji odstraňte třísky háčkem na
odstraňování třísek, smetáčkem nebo štětcem. Čištění stlačeným vzduchem raději neprovádějte, protože
jemné třísky se přitom mohou dostat do vedení nebo dokonce vlétnout do očí (nebezpečí poranění).

Upozornění:
Třísky neodstraňujte pouze rukou. Vzniká nebezpečí řezných poranění o ostré hrany!
Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky, které uvolňují vznětlivé nebo škodlivé páry!
Elektrické součásti jako motory, spínače, rozváděče, atd. chraňte před vniknutím vlhkosti při
čištění!

Zbytky nečistot, maziv a olejů odstraňte hadrem nebo čisticí vlnou. Použité hadry nebo čisticí vlna by
neměly pouštět vlákna.
Po důkladném očištění stroje musíte lehce naolejovat všechny hladké součásti. Použijte k tomu vhodný
mazací olej.

Pozor!
Mnohé čisticí prostředky jsou zápalné a snadno vznětlivé. Při práci s čisticími prostředky nekuřte.
Oheň a otevřené světlo jsou zakázány!



Návod k obsluze – otočné vrtačky  řady RB
Stav 12.07.2001

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva a omyly vyhrazeny. 23

13.2 Údržba, opravy

V důsledku opotřebení se může stát, že je nutné provést opravu stroje.

Upozornění:
Opravy smí provádět pouze odborný personál na vypnutém stroji (vytáhnout síťovou zástrčku!).

Všechna kuličková ložiska jsou provedena jako bezúdržbová ložiska, další mazání není nutné.

Každých 6 týdnů namažte ozubená kola a ozubené tyče, vedení sloupu, zvedací mechanismus stolu a
vedení vrtacího vřetena, resp. pinoly.

Upozornění:
Jednou týdně namažte tisícihran (šestizubý unášeč) na vřetenu pinoly v unášeči.

14. Záruka
Záruční doba činí 6 měsíců od data expedice (záručním dokladem je účetní doklad).

Nepřebíráme žádnou záruku za škody, které vznikly z následujících důvodů:
Nevhodné nebo neodborné používání, nesprávná montáž, resp. uvedení do provozu, objednatelem nebo třetími
osobami, přirozené opotřebení, špatné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní prostředky, zaměněné materiály,
špatně provedené stavební práce, nevhodný stavební podklad, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud
nebyly způsobeny vinou dodavatele.

K provedení všech vylepšení a náhradních dodávek, které dodavatel považuje po spravedlivém uvážení za nutné, musí
objednatel dodavateli po dohodě poskytnout potřebný čas a příležitost, jinak je dodavatel zbaven ručení za vady zboží.
Pouze v nutných případech ohrožení bezpečnosti provozu a za účelem odvrácení nepřiměřeně velkých škod, přičemž je
nutno ihned vyrozumět dodavatele, nebo když je dodavatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vady
odstranit sám nebo nechat odstranit třetími osobami a požadovat od dodavatele náhradu nezbytných nákladů.

Bezprostřední náklady vzniklé vylepšením, resp. náhradní dodávkou, nese dodavatel – do té míry, do jaké se reklamace
ukáže jako oprávněná – stejně jako náklady na náhradní díl včetně zaslání, dále pokud to podle povahy jednotlivého
případu může být spravedlivě požadováno, rovněž náklady na poskytnutí jeho montérů a pomocných sil. Jinak nese
náklady objednatel.

V důsledku změn nebo oprav provedených ze strany objednatele nebo třetích osob neodborně a bez předchozího
schválení dodavatelem zaniká ručení za takto vzniklé následky.

Další nároky objednatele, zejména nárok na náhradu škody, která nevznikla přímo na předmětu dodání, jsou vyloučeny,
pokud je to podle zákona přípustné.
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15. Odstraňování závad
Závada Možná příčina Odstranění
Zvuky při práci

„Rachot“ v oblasti
pohonu/hlavy vřetena

Vřeteno běží nasucho
Nástroj je tupý nebo špatně upnutý

Špatné napnutí řemenu

Málo tuku na šestizubém unášeči
vřetena pinoly

Namažte vřeteno
Použijte nový nástroj a zkontrolujte
upnutí (pevné usazení vrtáku, sklíčidla
pro vrták a Morseova kužele)
Znovu napněte řemen

Namažte šestizubý unášeč!

Vrták je „spálený“ Špatná rychlost

Třísky nevycházejí z otvoru

Tupý vrták

Práce bez chlazení

Zvolte jiný počet otáček, posuv je příliš
velký
Častěji vytáhněte vrták při vrtání
Nabruste vrták nebo nasaďte nový
vrták
Použijte chladicí zařízení

Hrot vrtáku odbíhá
Vyvrtaný otvor není
kruhový

Tvrdé místo v obrobku
Břity vrtáku nejsou stejně dlouhé
Úhel na vrtáku není stejný
Ohnutý vrták

Nabruste vrták nebo nasaďte nový
vrták

Vrták je vadný Vrták je ulomený Použijte nový vrták

Obrobek se vytrhnul z
ruky

Není pevně upnutý Upněte obrobek pevně

Vrták hází nebo se kývá Ohnutý vrták
Opotřebovaná ložiska
Sklíčidlo pro vrták není správně upnuté
Sklíčidlo pro vrták je vadné nebo není
správně upnuté

Vyměňte vrták
Nechte vyměnit ložiska
Upněte vrták správně
Namontujte sklíčidlo pro vrták správně

Sklíčidlo pro vrták nebo
Morseův kužel nelze
nasadit

Nečistota, tuk nebo olej na kuželovité
vnitřní straně sklíčidla pro vrták nebo
na kuželovitém povrchu vřetena
Morseova kužele

Pečlivě očistěte povrchy

Motor neběží Motor je špatně připojený
Vadná pojistka

Nechte zkontrolovat odborným
personálem

Motor se přehřívá nebo
nemá výkon

Motor je přetížený
Příliš nízké síťové napětí
Motor je špatně připojený

Okamžitě vypnout a nechat
zkontrolovat odborným personálem

Nedostatečná přesnost
práce

Nevyrovnaný těžký nebo nadměrným
upnutím zdeformovaný obrobek
Nepřesná horizontální poloha držáku
obrobku

Vyrovnejte hmotnosti obrobku a
upněte jej bez napětí
Vyrovnejte držák obrobku
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16. ES-Prohlášení o shodě

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

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

Označení stroje: quantum RB 3 T
quantum RB 6 T
quantum RB 8 S*

Typ stroje:  Otočná stolní vrtačka
*Otočná sloupová vrtačka

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

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

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

Byly použity zejména následující harmonizované normy:

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

_______________________ _______________________
Kilian Stürmer Thomas Collrep
(jednatel) (jednatel)

V Hallstadtu dne 07.05.2001
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17. Výkres v rozloženém stavu
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18. Seznam náhradních dílů RB3T
Pol. Označení Kusů Obj. číslo Pol. Označení Kusů Obj. číslo

1 Základní deska 1 0323607 89 Šroub 3
2 Příruba sloupu 1 0323604 90 Matice 1
4 Sloup 1 90A Kryt řemenu 1 0323623
5 Šroub 4 92 Šroub 4
6 Držák stolu 1 0323605 93 Šroub 3
7 - odpadá - 100 Matice 1
8 Kolík 1 101 Matice 4
9 Hnací šnek 1 0323620 106 Matice 1 0323622

10A Upínací páka 1 109 Svorka 6
13 Šroub 1 112 Držák 1
14 Závitový kolík 1 113 Šroub 1
15 Matice 1 119 Klínový řemen 1
16 Stupnice 1 127 Manžeta spínače 1
18 Nýt 4 128 Šroub 2
19 Upínací páka 3 0320615 141 Ozubené kolo 1
21 Vrtací stůl 1 0323608 142 Otočná rukojeť s hřídelí 1
22 - odpadá - 143 Západkový čep 1
25 Plášť vrtací hlavy 1 144 Pojistná matice 1
31 Pružina 1 145 Vodicí trubka 1 0323606
32 Závitový kolík 1 146 Ozubená tyč horizontální 1
34 Upínací deska motoru 1 0323610 147 Trubka 2
36 Svěrací šroub 2 160 Typový štítek 1
37 Hvězdicové ruční kolečko 1 166 Nálepka 1
38 Hvězdicový unášeč 1 167 Kolík 1
39 Strojní šroub 1 169 Nálepka 1
40 Strojní šroub 1 328 Matice 4
42 Svěrací šroub (k 630) 1 329 Podložka 4
43 Rukojeť 3 330 Deska 1
44 Kulová rukojeť 3 331 Šroub 4
45 - odpadá - 340 Strojní šroub 2
46 - odpadá - 601 Šroub 3
47 Podložka 1 602 Podložka 2
48 Nýt 2 624 Matice 2
49 Vratná pružina 1 625 Držák 1 0323609
50 Plášť vratné pružiny 1 626 Nýt 2
51 Unášeč 1 627 Strojní šroub 2
52 Kroužek 1 628 Kroužek 1
53 Matice 1 629 Dorazový blok 1 0323618
54 Závitový kolík 1 630 Držák 1 0323611
55 Matice 1 631 Strojní šroub 2
56 Pinola 1 0323612 632 Upínací prvek 1
57 O-kroužek (pinola) 1 0323614 700 Šroub s vnitřním šestihranem 1
58 Vřeteno (pinola) 1 0323613 701 Šroub s vnitřním šestihranem 1
59 Kuličkové ložisko 1 0323615 702 Šroub s vnitřním šestihranem 1
61 Kuličkové ložisko 1 0323615 703 Šroub 2
62 Pojistný kroužek 1 0323616 704 Křídlový šroub 2
63 Těsnění 1 705 Upínací rám 1
65 Unášeč 1 0323619 706 Podložka 2
66 Kuličkové ložisko 2 707 Šroub 2
67 Kuličkové ložisko 1 708 Opěrný rám 1
69 Matice 1 876 Plášť 1
70 Řemenice (vřeteno) 1 877 Deska 1
71 Kuželový trn 1 893 Matice 2
72 Sklíčidlo pro vrták 1 895 Matice 1
73 Vyrážeč 1 903 Kroužek 1
74 Motor 1 0323603 905 Šroub 2
76 Křídlový šroub 4 913 Deska 1
77 Podložka 4 920 Deska 1
78 Matice 4 921 Šroub 3
79 Řemenice (motor) 1 0323624 923 Deska 1
80 Kolík 1 924 Držák 1
81 Strojní šroub 1 Hloubkový doraz vrtáku (bez zobrazení):
84 Nýt 6 Závitová tyč 1
87 Spínač 1 0323601 Stupnice 1
88 Kryt spínače 1 0323602 Ukazatel 1

Matice 2
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19. Seznam náhradních dílů RB6T
Pol. Označení Kusů Obj. číslo Pol. Označení Kusů Obj. číslo

1 Základní deska 1 0320605 89 Šroub 3
2 Příruba sloupu 1 0320611 90 Matice 1
4 Sloup 1 0320601 90A Kryt řemenu 1 0320630
5 Šroub 4 92 Šroub 4
6 Držák stolu 1 0320603 93 Šroub 3
7 Ozubené kolo 1 0320629 100 Matice 1
8 Kolík 1 101 Matice 4
9 Hnací šnek 1 0320628 106 Matice 1 0320610

10A Ruční klika 1 0320617 109 Svorka 6
13 Šroub 1 112 Držák 1
14 Závitový kolík 1 113 Šroub 1
15 Matice 1 119 Klínový řemen 1
16 Stupnice 1 127 Manžeta spínače 1
18 Nýt 4 128 Šroub 2
19 Upínací páka 3 0320615 141 Ozubené kolo 1
21 Vrtací stůl RB6 1 0320604 142 Otočná rukojeť s hřídelí 1 0320620
22 Ozubená tyč 1 0320607 143 Západkový čep 1
25 Plášť vrtací hlavy 1 144 Pojistná matice 1
31 Pružina 1 145 Vodicí trubka 1
32 Závitový kolík 1 146 Ozubená tyč horizontální 1 0320616
34 Upínací deska motoru 1 0320612 147 Trubka 2
36 Svěrací šroub 2 160 Typový štítek 1
37 Hvězdicové ruční kolečko 1 166 Nálepka 1
38 Hvězdicový unášeč 1 167 Kolík 1
39 Strojní šroub 1 169 Nálepka 1
40 Strojní šroub 1 328 Matice 4
42 Svěrací šroub 2 329 Podložka 4
43 Rukojeť 3 330 Deska 1
44 Kulová rukojeť 3 331 Šroub 4
45 Kroužek 1 340 Strojní šroub 2
46 Stupnice 1 601 Šroub 3
47 Podložka 1 602 Podložka 2
48 Nýt 2 624 Matice 2
49 Vratná pružina 1 0320631 625 Držák RB6 1 0320606
50 Plášť vratné pružiny 1 626 Nýt 2
51 Unášeč 1 627 Strojní šroub 2
52 Kroužek 1 628 Kroužek 1
53 Matice 1 629 Dorazový blok 1 0320627
54 Závitový kolík 1 630 Držák 1 0320613
55 Matice 1 631 Strojní šroub 2
56 Pinola 1 0320618 632 Upínací prvek 1
57 O-kroužek 1 0320619 700 Šroub s vnitřním šestihranem 1
58 Vřeteno 1 0320622 701 Šroub s vnitřním šestihranem 1
59 Kuličkové ložisko 1 0320624 702 Šroub s vnitřním šestihranem 1
61 Kuličkové ložisko 1 0320625 703 Šroub 2
62 Pojistný kroužek 1 0320623 704 Křídlový šroub 2
63 Těsnění 1 705 Upínací rám 1
65 Unášeč 1 0320621 706 Podložka 2
66 Kuličkové ložisko 2 707 Šroub 2
67 Kuličkové ložisko 1 708 Opěrný rám 1
69 Matice 1 876 Plášť 1
70 Řemenice (vřeteno) 1 0320608 877 Deska 1
71 Kuželový trn 1 893 Matice 2
72 Sklíčidlo pro vrták 1 895 Matice 1
73 Vyrážeč 1 0320626 903 Kroužek 1
74 Motor 1 0320602 905 Šroub 2
76 Křídlový šroub 4 913 Deska 1
77 Podložka 4 920 Deska 1
78 Matice 4 921 Šroub 3
79 Řemenice (motor) 1 0320609 923 Deska 1
80 Kolík 1 924 Držák 1
81 Strojní šroub 1
84 Nýt 6
87 Spínač 1 0323601
88 Kryt spínače 1  0320614
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20. Seznam náhradních dílů RB8S
Pol. Označení Kusů Obj. číslo Pol. Označení Kusů Obj. číslo

1 Základní deska 1 0320804 89 Šroub 3
2 Příruba sloupu 1 0320807 90 Matice 1
4 Sloup 1 90A Kryt řemenu 1 0320630
5 Šroub 4 92 Šroub 4
6 Držák stolu 1 0320805 93 Šroub 3
7 Ozubené kolo 1 0320629 100 Matice 1
8 Kolík 1 101 Matice 4
9 Hnací šnek 1 0320628 106 Matice 1 0320610

10A Ruční klika 1 0320617 109 Svorka 6
13 Šroub 1 112 Držák 1
14 Závitový kolík 1 113 Šroub 1
15 Matice 1 119 Klínový řemen 1
16 Stupnice 1 127 Manžeta spínače 1
18 Nýt 4 128 Šroub 2
19 Upínací páka 3 0320615 141 Ozubené kolo 1
21 Vrtací stůl 1 0320806 142 Rukojeť pro nastavení s

hřídelí
1 0320620

22 Ozubená tyč 1 143 Západkový čep 1
25 Plášť vrtací hlavy 1 144 Pojistná matice 1
31 Pružina 1 145 Vodicí trubka 1
32 Závitový kolík 1 146 Ozubená tyč horizontální 1 0320616
34 Upínací deska motoru 1 0320612 147 Trubka 2
36 Svěrací šroub 2 160 Typový štítek 1
37 Hvězdicové ruční kolečko 1 166 Nálepka 1
38 Hvězdicový unášeč 1 167 Kolík 1
39 Strojní šroub 1 169 Nálepka 1
40 Strojní šroub 1 328 Matice 4
42 Svěrací šroub 2 329 Podložka 4
43 Rukojeť 3 330 Deska 1
44 Kulová rukojeť 3 331 Šroub 4
45 Kroužek 1 340 Strojní šroub 2
46 Stupnice 1 601 Šroub 3
47 Podložka 1 602 Podložka 2
48 Nýt 2 624 Matice 2
49 Vratná pružina 1 0320631 625 Držák 1 0320801
50 Plášť vratné pružiny 1 626 Nýt 2
51 Unášeč 1 627 Strojní šroub 2
52 Kroužek 1 628 Kroužek 1
53 Matice 1 629 Dorazový blok 1 0320627
54 Závitový kolík 1 630 Držák 1 0320613
55 Matice 1 631 Strojní šroub 2
56 Pinola 1 0320618 632 Upínací prvek 1
57 O-kroužek (pinola) 1 0320619 700 Šroub s vnitřním šestihranem 1
58 Vřeteno (pinola) 1 0320622 701 Šroub s vnitřním šestihranem 1
59 Kuličkové ložisko 1 0320624 702 Šroub s vnitřním šestihranem 1
61 Kuličkové ložisko 1 0320625 703 Šroub 2
62 Pojistný kroužek 1 0320623 704 Křídlový šroub 2
63 Těsnění 1 705 Upínací rám 1
65 Unášeč 1 0320621 706 Podložka 2
66 Kuličkové ložisko 2 707 Šroub 2
67 Kuličkové ložisko 1 708 Opěrný rám 1
69 Matice 1 876 Plášť 1
70 Řemenice (vřeteno) 1 0320608 877 Deska 1
71 Kuželový trn 1 893 Matice 2
72 Sklíčidlo pro vrták 1 895 Matice 1
73 Vyrážeč 1 0320626 903 Kroužek 1
74 Motor 1 0320602 905 Šroub 2
76 Křídlový šroub 4 913 Deska 1
77 Podložka 4 920 Deska 1
78 Matice 4 921 Šroub 3
79 Řemenice (motor) 1 0320609 923 Deska 1
80 Kolík 1 924 Držák 1
81 Strojní šroub 1
84 Nýt 6
87 Spínač 1 0323601
88 Kryt spínače 1 0320614
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

Otoļn® stoln² a sloupov® vrtaļky

RB 3 T, RB 6 T, RB 8 S

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:        …………………………………………………... 
 
 


