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Úvod

První hanácká BOW, s.r.o.
1 Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení nůžek na plech od firmy 
Metallkraft a jsme přesvědčeni, že jste tím učinili správnou volbu. 

Před uvedením stroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod 
k obsluze. 

Najdete v něm informace o správném uvedení stroje do provozu, jeho účelu 
použití, stejně jako informace o bezpečném a efektivním provozu a údržbě. 

Návod k obsluze je nedílnou součástí stroje. Uchovávejte ho proto vždy na 
pracovišti. Mimo pokyny tohoto návodu se také řiďte obecně platnými bezpeč-
nostními předpisy. 

Ilustrace v tomto návodu k obsluze slouží k základnímu porozumění a mohou 
se v detailech od skutečnosti lišit. 

1.1 Autorská práva

Obsah tohoto návodu k obsluze je chráněný autorskými právy. Jeho použití je 
dovoleno v rámci použití stroje. Jakékoli jiné použití není bez písemného sou-
hlasu výrobce povoleno. 

1.2 Zákaznický servis

Pro technické informace prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo náš zákaz-
nický servis.

První hanácká BOW spol. s r.o.  
Příčná 84/1 
779 00 Olomouc 

Tel.: + 420 585 378 012
Fax: + 420 585 378 013
E-mail: bow@bow.cz
Web: www.bow.cz 

Máme vždy zájem o informace a zkušenosti z provozu, které mohou být cenné 
pro zlepšení našich výrobků. 

1.3 Omezení odpovědnosti

Veškeré informace a pokyny v tomto návodu byly vypracované v souladu 
s platnými normami a předpisy, při známém stavu techniky a dlouholetých 
znalostech a zkušenostech. 

V některých případech výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a to při: 

- nedodržení těchto pokynů, 

- nesprávném použití stroje, 

- použití nepovolaných pracovníků, 

- neoprávněných úpravách a technických změnách, 

- použití neoriginálních náhradních dílů. 
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Bezpečnost

První hanácká BOW, s.r.o.
Skutečný vzhled výrobku se může v důsledku technických změn lišit od uve-
dených vyobrazení. 

Platí závazky dohodnuté v dodavatelské smlouvě, všeobecné obchodní 
a dodací podmínky dodavatele a zákonná pravidla platná ke dni uzavření 
smlouvy. 

2 Bezpečnost

Tato kapitola poskytuje přehled všech důležitých bezpečnostních prvků stroje, 
které zajišťují bezpečnost osob i bezporuchový provoz stroje. Další bezpeč-
nostní pokyny najdete v jednotlivých kapitolách, ke kterým se vztahují.

2.1 Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny jsou v tomto návodu k obsluze označené symboly. Bez-
pečnostním pokynům předchází signálová slova, která vyjadřují rozsah nebez-
pečí. 

Tipy a doporučení

Abyste snížili rizika a vyhnuli se nebezpečným situacím, řiďte se bezpečnost-
ními pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. 

POZOR!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upozorňuje na 
nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke smrti nebo váž-
ným zraněním.  

VAROVÁNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upozorňuje na 
možnou nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke smrti 
nebo vážným zraněním.  

NEBEZPEČÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upozorňuje na 
možnou nebezpečnou situaci, která by mohla vést k leh-
kému zranění.  

UPOZORNĚNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova upozorňuje na 
možnou nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke ško-
dám na majetku nebo životním prostředí.  

Tipy a doporučení 

Tento symbol upozorňuje na užitečné tipy a doporučení pro 
lepší a účinnější provoz bez závad. 
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Bezpečnost

První hanácká BOW, s.r.o.
2.2 Správný účel použití

Elektrické tabulové nůžky na plech jsou určené pro provádění střihů plechů 
z oceli a jiných kovových materiálů. Tento stroj se na základě své stabilní 
a těžké konstrukce hodí pro průmyslové využití. Ke správnému účelu použití 
zařízení patří také dodržování všech údajů a pokynů uvedených v tomto 
návodu k obsluze. Každé jiné použití je považované za nesprávné použití.

Svévolně provedené přestavby nebo změny stroje mohou zneplatnit ES pro-
hlášení o shodě a jsou proto zakázané. Výrobce nepřebírá záruku za škody při 
konstrukčních či technických změnách stroje.

Nesprávné použití stroje stejně jako nerespektování bezpečnostních předpisů 
či pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze vede k ukončení záruky 
a odpovědnosti výrobce za způsobené škody či poranění!

Postupujte podle následujících pokynů: 

-  Funkčnost ochranných krytů a dalších ochranných prvků musí být vždy 
zajištěna.

- Jakákoli manipulace s ochrannými kryty či jinými ochrannými prvky je 
zakázána.

- Před každým zapnutím stroje jej zkontrolujte, zda nevykazuje známky 
vnějšího poškození.

- Po každém zapnutí sledujte provozní chování stroje.

- Při bezpečnostně relevantních změnách stavu stroje, jej nechejte prově-
řit kvalifikovaným servisním pracovníkem. 

- Do doby, než bude stroj opraven do řádného stavu, jej vyřaďte z pro-
vozu. 

2.3 Osobní ochranné pomůcky

Osobní ochranné pomůcky slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví 
obsluhy stroje. Personál musí během práce se strojem tyto pomůcky používat 
dle pokynů tohoto návodu k obsluze. 

Následující symboly označují jednotlivé ochranné pomůcky:

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí při nesprávném použití!

Nesprávné použití stroje může vést k nebezpečným situa-
cím. 

-  Zařízení provozujte pouze v předepsaném rozsahu 
výkonu, který je uvedený v technických datech.

-  Nikdy neobcházejte nebo nevyřazujte bezpečnostní prvky 
z provozu. 

-  Stroj provozujte pouze v bezvadném technickém stavu. 

Ochranná sluchátka  

Ochranná sluchátka chrání uši před nadměrným hlukem. 
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Bezpečnost

První hanácká BOW, s.r.o.
2.4 Výstražné štítky na stroji

Na stroji jsou umístěny výstražné štítky (obr.1), které musíte respektovat. 

Výstražné štítky umístěné na stroji nesmíte odstranit. Poškozené nebo chybě-
jící výstražné štítky mohou vést k poškození či nebezpečným situacím. Ihned 
je proto nahraďte novými štítky.

Pokud nejsou štítky snadno rozpoznatelné a čitelné, postavte stroj mimo pro-
voz, dokud je nenahradíte novými štítky.

Obr. 1: Výstražné štítky - 1 Bezpečnostní pokyny, 2 Varování před nebezpečným elektrickým napětím, 3 Nebezpečí přimáčknutí

2.5 Výstražné štítky na stroji

Horní i dolní nůž jsou chráněné před zásahem ochranným krytem (červeně 
lakovaný). 

Kromě toho se nachází na ovládacím panelu nouzový vypínač, kterým lze 
v případě nebezpečí oddělit stroj od přívodu elektrického napětí a okamžitě 
zastavit všechny nebezpečné pohyby.

Ochranné brýle  

Ochranné brýle chrání oči před odlétnutými díly a postříkání 
kapalinou.

Ochranné rukavice  

Ochranné rukavice chrání ruce před ostrými hranami, stejně 
jako třením, opotřebením nebo hlubšími zraněními. 

Pracovní obuv 

Pracovní obuv chrání nohy před rozdrcením, pádem před-
mětů a uklouznutím na kluzkém povrchu. 

Pracovní oděv 

Pracovní oděv je přiléhavý oděv s nízkou pevností v tahu. 

1 2 3
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Technická data

První hanácká BOW, s.r.o.
Obr. 2: Bezpečnostní prvky na stroji

3 Technická data

Typ MTBS 1350-30 MTBS 2050-30 MTBS 2550-25

Údaje o střihu

Max. tloušťka plechu [mm] 3 3 2,5

Délka střihu [mm] 1350 2050 2550

Řezný úhel (°) 1° 30´ 2° 12´ 1° 30´

Střihů za min 35 35 35

Elektrické připojení

Elektrické napětí [V] 400 400 400

Výkon motoru (kW) 3 3 3

Jistič (A) 20 20 20

Řídící napětí [V] 24 24 24

Napájecí kabel [mm²] 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Rozměry
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Přeprava, balení a skladování

První hanácká BOW, s.r.o.
3.1 Typový štítek

Na stroji je umístěný typový štítek s následujícími údaji a označením CE 
(obr. 3).

Obr. 3: Typový štítek a označení CE - MTBS 2050-30

4 Přeprava, balení a skladování

4.1 Dodání a přeprava

4.1.1Dodání

Po dodání stroje zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy. 
Pokud došlo k poškození stroje, ihned to oznamte přepravci a prodejci.

Šířka stolu [mm] 400 400 400

Výška stolu [mm] 850 850 850

Zadní doraz max. délka [mm] 750/100 750/100 750/100

Výška (mm) 1200 1200 1200

Šířka [mm] 1350 1350 1350

Délka [mm] 1700 2400 2860

Hmotnost

Hmotnost [kg] 950 1150 1300

Typ MTBS 1350-30 MTBS 2050-30 MTBS 2550-25
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Přeprava, balení a skladování

První hanácká BOW, s.r.o.
4.1.2Přeprava

Stroj smíte přepravovat pouze s vypnutým motorem.

Stroj smí nakládat a vykládat pouze kvalifikovaní pracovníci.

Přeprava pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku:

Stroj musí být vykládán pomocí vysokozdvižného vozíku / paletového vozíku, 
pokud bezpečně přimontovaný k paletě.

Přeprava stroje pomocí jeřábu:

Stroj je třeba umístit na požadované místo pomocí jeřábu. Stroj musí být řádně 
připevněn dle předpisů (obr. 4). 

Všechny kryty musí být během přepravy připevněné k rámu stroje.

VAROVÁNÍ!

Vážné nebezpečí!

Při nerespektování hmotnosti stroje při přepravě či zvedání 
se může stroj naklopit či převrátit.

-  Dbejte na dostatečnou nosnost zvedacích zařízení při zve-
dání stroje.

-  Zkontrolujte bezvadný stav zvedacích zařízení a pro-
středků.

UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nezajíždějte vidlicí vozíku přímo pod stroj, abyste jej 
zvedli! 

POZOR!

Vážné nebezpečí při zřícení nákladu!

Spadnutí či zřícení nákladu může vést k těžkým zraněním či 
dokonce ke smrti. 

-  Nikdy se nepohybujte pod zvednutým nákladem. 

-  Pečlivě náklad upevněte. 

-  Při opuštění pracoviště náklad spusťte na zem. 
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Přeprava, balení a skladování

První hanácká BOW, s.r.o.
Stroj se nesmí během přepravy houpat!

Obr. 4: Zvedací body - Vykládání s jeřábem 

4.2 Balení

Všechny použité materiály pro balení zařízení jsou recyklovatelné a musí 
proto dojít k jejich hmotné recyklaci. Papír a kartony odevzdejte do sběrny 
papíru. Fólie jsou vyrobeny z polyethylenu (PE) a výplňové části z polystyrenu 
(PS). 

4.3 Skladování

Stroj musí být řádně vyčištěn před tím, než jej uskladníte v suchém, čistém 
a bezprašném prostoru při teplotách nad bodem mrazu. Stroj nesmí být skla-
dován ve stejné místnosti s chemikáliemi. 
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Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
11.2Rozpadové schéma 1 

Následující rozpadová schémata Vám pomohou při identifikaci potřebného náhradního dílu. V případě potřeby pošlete 
svému smluvnímu partnerovi kopii rozpadového schématu s označením potřebného dílu.     

Obr. 18: Rozpadové schéma 1 
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Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
11.3Rozpadové schéma 2 

Obr. 19: Rozpadové schéma 2    
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Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
11.4Rozpadové schéma 3 

Obr. 20: Rozpadové schéma 3  
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12 Schéma zapojení 

12.1Schéma zapojení 1

Obr. 21: Schéma zapojení 1 
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12.2Schéma zapojení 2

Obr. 22: Schéma zapojení 2 
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12.3Schéma zapojení 3

Obr. 23: Schéma zapojení 3 
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12.4Schéma zapojení 4

Obr. 24: Schéma zapojení 4 
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12.5Schéma zapojení 5

Obr. 25: Schéma zapojení 5 
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12.6Schéma zapojení 6

Obr. 26: Schéma zapojení 6 
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
12.7Schéma zapojení 7

Obr. 27: Schéma zapojení 7 
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ES - Prohlášení o shodě

První hanácká BOW, s.r.o.
 

Dle strojní směrnice 2006/42/ES Příloha II 1.A 

Výrobce: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Starße 26
D-96103 Hallstadt

tímto prohlašuje, že následující výrobek

Skupina výrobků: Metallkraft® Kovoobráběcí stroje

Typ stroje: Elektrické tabulové nůžky na plech

Označení stroje: MTBS 1350-30
MTBS 2050-30
MTBS 2550-25

Sériové číslo: ____________________

Rok výroby: 20____

odpovídá všem příslušným ustanovením výše uvedené směrnice, stejně jako dalším (níže uvedeným) směrnicím
a normám v době vystavení tohoto prohlášení.

Byly použity následující EU směrnice: 

Směrnice o elektromagnetické snášenlivosti 2004/108/ES
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES

Byly použity následující harmonizované normy:

DIN EN ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci -
Posouzení rizika a snižování rizika

DIN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů -
Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 60204-1:2005)

Odpovědná osoba: Technické oddělení, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 27.1.2014

______________________
Kilian Stürmer
Obchodní ředitel
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Obráběcí a tvářecí stroje,
kompresory, pneumatické nářadí…
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