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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

1-1. Blokovací tla ítko 
1-2. Spouš  
2-1. Bo ní rukoje  
2-2. Držák rukojeti 
3-1. Zadní emenice 
3-2. P ední emenice 
4-1. Šipka 

5-1. Ví ko hubice 
5-2. Hubice 
6-1. Hubice 
6-2. Hadice 19 
6-3. Hadice odsava e prachu 
6-4. Odsava  prachu 
7-1. Hubice 

7-2. Hadice 19 
7-3. Sb ra  prachu 
8-1. Mezní zna ka 
9-1. Ví ko držáku uhlíku 
9-2. Šroubovák 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model 9031 

Rozm ry pásu 30 mm x 533 mm 

Rychlost pásu 3,3-16,6m/s (200-1 000 m/min) 

Celková délka 380 mm 

Hmotnost netto 2,1 kg 

T ída bezpe nosti /II 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE052-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k velkoplošnému broušení d eva, plast  
a kovových materiál  a dále povrch  opat ených 
nát rem. 

ENF002-2 

Napájení 
Za ízení je t eba p ipojit pouze k napájení se stejným 
nap tím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a m že být 
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu 
se st ídavým nap tím. Ná adí je vybaveno dvojitou 
izolací a m že být tedy p ipojeno i k zásuvkám bez 
zemnicího vodi e. 

ENG905-1 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

   

Hladina akustického tlaku (LpA): 83 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 94 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

   

Používejte ochranu sluchu 
 

ENG900-1 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

   

Pracovní režim: brusná kovová deska 
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 
v souladu se standardní testovací metodou a m že 
být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 
vlivu. 

 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 
použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 
opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 
krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 
 

ENH101-15 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
popis za ízení:  
Pásová bruska 
. modelu/ typ: 9031 

vychází ze sériové výroby 
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 

2006/42/EC 
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 
normami i normativními dokumenty: 

EN60745 
Technická dokumentace je k dispozici u našeho 
autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd. 
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GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému ná adí 

  UPOZORN NÍ P e t te si všechna 
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení 
upozorn ní a pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým 
proudem, požáru nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB015-3 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
PÁSOVÉ BRUSCE 
1. Ná adí držte za izolované ásti držadel, nebo , 

pás m že p ijít do kontaktu s vlastním 
napájecím kabelem. Narušení vodi e pod 
nap tím m že p enést proud do nechrán ných 
kovových ástí ná adí a obsluha m že utrp t úraz 
elektrickým proudem. 

2. P i broušení zajist te odpovídající odv trávání 
pracovišt . 

3. N které materiály obsahují chemikálie, které 
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te 
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 

4. Vždy používejte protiprachovou masku / 
respirátor odpovídající materiálu, se kterým 
pracujete. 

5. Vždy používejte ochranné brýle. B žné 
dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU 
ochranné brýle. 

6. Držte nástroj pevn  ob ma rukama. 
7. P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se 

pás nedotýká dílu. 
8. Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem. 
9. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 

Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 
10. Tento nástroj není vodot sný. Proto na 

povrchu dílu nepoužívejte vodu. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

Zapínání 

Fig.1 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje do zásuvky vždy 

zkontrolujte, zda spouš  funguje správn  a po 

uvoln ní se vrací do vypnuté polohy. 

Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho 

spouš . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spouš . 

Chcete-li pracovat nep etržit , stiskn te spouš  a potom 

stiskn te blokovací tla ítko. 

Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy, 

stiskn te spouš  naplno a poté ji pus te. 

Oto ný voli  rychlosti 
Rychlost pásu lze plynule regulovat v rozmezí od 3,3 do 

16,6 metr  za sekundu p esunutím oto ného voli e 

otá ek na požadované nastavení od 1 do 6. 

Vyšší rychlosti se dosahuje p i otá ení voli em ve sm ru 

íslice 6. Nižší rychlost lze získat p i otá ení voli em ve 

sm ru íslice 1. Vyberte rychlost odpovídající 

broušenému dílu. 
 

POZOR: 
• Oto ným voli em rychlosti lze otá et pouze do 

polohy 6 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte 

silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše 

funkce regulace otá ek. 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Instalace bo ní rukojeti 
K zajišt ní vlastní bezpe nosti vždy používejte bo ní 

rukoje . Bo ní rukoje  nainstalujte našroubováním a 

pevným utažením na držáku rukojeti. Bo ní rukojetí lze 

otá et. Nástroj tak umož uje snadné používání. 

Fig.2 
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Instalace a demontáž brusného pásu 

Fig.3 
Obto te pás okolo p ední emenice. Uchopte nástroj 

pevn , jak je ilustrováno na obrázku, a stisknutím dol  

zasu te p ední emenici. Poté m žete nasunout druhý 

konec pásu na zadní emenici. P i p itla ování nástroje 

dávejte pozor, aby nedošlo k neo ekávanému oto ení 
p ední emenice, které by mohlo vést ke ztrát  kontroly 
nad nástrojem. 
 

POZNÁMKA: 
• Šipka na vnit ní stran  pásu a šipka vyzna ená na 

zadní emenici musí mít stejný sm r. 

Fig.4 

P ipojení k odsava i prachu Makita 
 

POZOR: 
• Není-li odsava  prachu p ipojen k hubici, vždy 

uzav ete ví ko hubice. Do hubice nikdy 
nevkládajte prsty. 

V tší istotu lze p i broušení zajistit p ipojením pásové 
brusky k odsava i prachu Makita. 

Fig.5 
P i p ipojování k odsava i prachu Makita je nutno použít 
hadici s vnit ním pr m rem 28 mm (volitelné 
p íslušenství). 

Fig.6 
P i p ipojování ke sb ra i prachu Makita (model 420S) 
není nutné použít hadici sb ra e prachu. Pásovou 
brusku lze p ipojit p ímo k volitelné hadici 28. 

Fig.7 

PRÁCE 
 

POZOR: 
• Pokud v pr b hu práce existuje možnost posunutí 

dílu, uchy te jej svorkami nebo podobn . 
• Nástroj nesmí být p i spušt ní i vypnutí již v 

kontaktu s povrchem zpracovávaného dílu. V 
opa ném p ípad  m žete získat nekvalitní povrch, 
m že dojít k poškození pásu nebo ztrát  kontroly 
nad nástrojem. 

• P i práci s nástrojem dávejte velký pozor, abyste 
zamezili jakémukoliv kontaktu mezi nástrojem a 
pásem a vámi samotnými i jakýmikoliv osobami 
nebo p edm ty v blízkém okolí. 

Nástroj pevn  držte ob ma rukama. Zapn te nástroj a 
po kejte, dokud nedosáhne plné rychlosti. Opatrn  
p iložte nástroj k povrchu dílu a posunujte jím dop edu a 
dozadu. Pás na díl tla te pouze zlehka. P íliš velký tlak 
m že poškodit pás a zkrátit životnost nástroje. 

 

 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 
• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 
vytažený ze zásuvky. 

• Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo, 
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít 
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin. 

Vým na uhlík  

Fig.8 
Uhlíky pravideln  vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li 
opot ebené až po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky 
musí být isté a musí voln  zapadat do svých držák . 
Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Používejte 
výhradn  stejné uhlíky. 
Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te 
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka 
nazp t. 

Fig.9 
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba i 
se izování provád ny autorizovanými servisními 
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl  
Makita. 

P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 
• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 
nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 
nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 
jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 
st edisko firmy Makita. 

• Brusné pásy 
• Hadice 28 
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

  

883891A975 


