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PÁSOVÁ PILA / WOOD BAND SAW 
SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN 

Přečtěte si a dodržujte návod a 
bezpečnostní pokyny! 

 Read the operation manual carefully before 
first use. 

Lea atentamente este manual antes de 
usar la máquina por primera vez. 

 ¡Las especificaciones técnicas pueden 
cambiar sin previo aviso! 

Conserver soigneusement ce mode 
d’emploi pour de futures questions  Attention: Lisez attentivement ce manuel 

avant de mettre la machine en marche! 
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CZ NÁVOD K POUŽITÍ PÁSOVÁ PILA 

EN USER MANUAL WOOD BAND SAW 

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES  SIERRA DE CINTA 

FR MODE D‘EMPLOI SCIE À RUBAN 
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2 PŘEDMLUVA 

Vážený zákazníku! 
 

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a pokyny k uvedení do provozu a používání 
pásové pily HBS 700 a HBS 800. 
Označení stroje HBS 700 a HBS 800 (viz první stranu) v tomto návodu je nahrazeno slovem 
"stroj". 
 

Návod k použití je nedílnou součástí stroje a nesmí od něj být odstraněn. Pokud stroj 
předáváte někomu třetímu, návod vždy přiložte! 
 

Dobržujte bezpe čnostní pokyny! 
Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod. Usnadníte tím používání stroje a 
vyhnete se omylům a škodám.  
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování. Jejich nedodržení může vest ke zranění. 
 
Vlivem stálého zlepšování našeho výrobku se mohou vyobrazení a obsah návodu lehce odlišovat 
od skutečnosti. Pokud narazíte na chybu, uvědomte nás o ní. 
Technické změny vyhrazeny! 
 
Při převzetí si zkontrolujte úplnnost a bezvadnost dodávky. Případné nedostatky 
vyznačte dopravci na přepravním dokladu! 
Poškození dodávky nahlaste do 24 hodin po obdržení. 
Za neohlášené poškození při transportu nepřebírá firma Holzmann žádnou záruku. 
 

Autorské právo 
© 2014 

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Všechna práva vyhrazena! Obzvláště 
kopírování, přetisk, překlady nebo použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhány – soudní 
místo je Rohrbach, Rakousko. 
 

 
Adresa zákaznického servisu 

 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel +43 7289 71562 - 0 
Fax +43 7289 71562 – 4 
info@holzmann-maschinen.at 
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3 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY / SAFETY SIGNS 

CZ VÝZNAM BEZPEČNOSTNÍCH SYMBOLŮ EN SAFETY SIGNS DEFINITION OF SYMBOLS 

CZ POZOR! Dbejte bezpečnostních symbolů! Nedodržování 
předpisů a pokynů může vést k těžkým poraněním osob nebo 
dokonce smrtelným úrazům. 

EN ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied 
on the machine as well as ignoring the security and operating 
instructions can cause serious injuries and even lead to death. 

 

CZ PŘEČTĚTE SI NÁVOD! Přečtěte si řádně návod na obsluhu 
a údržbu Vašeho stroje a dobře se seznamte s ovládacími prvky 
stroje, aby byl tento řádně obsluhován a předešlo se škodám na 
stroji a zraněním osob. 

CZ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY! Používání ochrany sluchu, 
ochranných brýlí a bezpečné obuvi je povinné. 

 

CZ NEBEZPEČÍ! Lehce zápalné 

EN DANGER! Highly flammable 

 

CZ CE-SHODNÉ: Tento výrobek odpovídá směrnicím EU. 

EN EC-CONFORM: This product complies with EC-directives 

 

 

 

 
 
 

 CZ Pouze pro školený personál! 

EN Only trained staff! 

 

CZ Nebezpečné elektrické napětí! 

EN High voltage! 

 

CZ Obsluha se šperky zakázána! 

EN Operation with jewelry forbidden! 
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CZ Obsluha s kravatou zakázána! 

EN Operation with tie forbidden! 

 

CZ Obsluha s rozpuštěnými vlasy zakázána! 

EN Operation with long hair forbidden! 

 

CZ Před nastavováním a údržbou stroj vypněte a 
odpojte od přívodu elektrické energie! 

EN Stop and pull out the power plug before any 
break and engine maintance! 

 

CZ Pozor na řezná zranění! 

EN Warning about cut injuries! 

 CZ Pozor před rotujícími částmi stroje! 

EN Warning of rotating parts! 

 CZ Chraňte před vlhkem! 

EN Protect from moisture! 

 

CZ Všeobecný pokyn 

EN General note 
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4 TECHNIKA 

4.1 Prvky stroje 

 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Zvedací oko I Vedení pracovního stolu 

B Ovládací panel J Kolo napínání řemenu 

C Ruční kolo napínání pásu K Zajišťovací páka oběžného kola 

D Ruční kolo nastavení vedení pásu L Zajišťovací páka vedení pásu 

E Vedení pásu M Růžice náklonu stolu 

F Úhlové pravítko N Odsávací hrdlo 

G Podélné pravítko O Motor 

H Pracovní stůl  
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4.2 Technická data 

 

Specifikace  HBS 700 HBS 800 

Délka pilového pásu mm 5020 5611 

Ø oběžného kola mm 700 800 

Provozní napětí V/Hz 400/50 400/50 

Výkon motoru kW 4,0 5,5 

Náklon  ° 0 až +45 0 až +45 

Šířka pilového pásu mm 19-38 19-50 

Výška stroje mm 2230 2480 

Odsávací hrdlo Ø mm 2x100 2x100 

Rozměr pracovního stolu mm 900x700 900x700 

Max. rozměr obrobkz mm 700x430 800x470 

Hmotnost kg 370 525 

Akustický výkon LPA dB(A) 78   K:3dB(A) 78   K:3dB(A) 
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5 BEZPEČNOST 

5.1 Správné použití 

Stroj smí být používán pouze bezvadném technickém stavu, při vědomí všech technických a 
bezpečnostních podmínek! Závady, které mohou přímo ovlivnit bezpečnost provozu ihned 
odstraňte! 
Je obecně zakázáno upravovat bezpečnostní prvky stroje nebo je vyřazovat z činnosti! 
Pásová pila je určena výhradně k řezání dřevěných, plastových a nekovových materiálů v 
rozsahu, který nepřekračuje technické parametry stroje. 
Při nesprávném použití stroje zanikají veškeré záruky  firmy HOLZMANN Maschinen GmbH . 

 
 

 

 POZOR 
 

� Používejte pouze pilové pásy, vhodné pro tento typ stroje! 
� Nikdy nepoužívejte poškozené pilové pásy! 
� Nikdy stroj nepoužívejte s vadným nebo demontovaným 

bezpečnostním krytem! 
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! 

 

 

5.1.1 Pracovní podmínky 

Stroj je určen pro práci za následujících podmínek: 

Vlhkost vzduchu max. 70% 

Teplota od +5°С do +40°С 

Stroj není určen pro provoz venku. 
Stroj není vhodný pro provoz do výbušného prostředí. 

5.1.2 Nedovolené použití 

• Provoz stroje mimo podmínky, uvedené v tomto návodu, není dovolen. 
• Provoz stroje bez bezpečnostních prvků je zakázán. 
• Demontáž nebo vyřazení bezpečnostních prvků z činnosti je zakázáno. 
• Je zakázáno řezat materiály, které nejsou výslovně uvedeny v tomto návodu. 
• Je zakázán provoz stroje s nevhodnými pilovými pásy. 
• Svévolné změny konstrukce jsou zakázány. 
• Provoz stroje způsobem, který 100% neodpovídá způsobu použití v tomto návodu, 

je zakázán. 
• Nikdy stroj nenechávejte bez dozoru, zvláště pokud jsou v blízkosti děti!  
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5.2 Bezpečnostní pokyny 

Bezpečnostní štítky a nálepky na stroji, které jsou nečitelné nebo odstraněné 
ihned vyměňte! 

 
Stáří obsluhy a způsob použití stroje může být omezeno místními zákony! 
 
K zamezení vadné funkce, škodám a zraněním je nutné bezpodmínečně dodržovat následující 
pokyny: 
 

 

POKYN 
 

Na stroji se nacházejí následující bezpečnostní prvky: 
• Nouzový vypínač na ovládacím panelu 
• Koncový vypínač na dvířkách prostoru pásu 

 
 

 

•  

• Stanoviště stroje a jeho okolí udržujte v čistotě, bez oleje, 
mastnoty a zbytků materiálu! 

• Dbejte na dostatečné osvětlení pracoviště! 
• Pracujte pouze v dobře větraných prostorech! 
• Nepoužívejte stroj venku! 
• Stroj nepřetěžujte! 
• Při práci dbejte na bezpečný a jistý postoj. 
• Při práci držte ruce v dostatečné vzdálenosti od pilového pásu  
• Při únavě, nesoustředěnosti popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo 

drog je práce se strojem zakázána! 
 

 
 

 
 

• Stoupání na stroj je zakázáno! 
• Hrozí těžké zranění při převrácení stroje! 

 
 

 

 

• Stroj smí být obsluhován pouze vyškoleným personálem. 
• Nepovolané osoby a obzvláště děti se nesmí zdržovat v blízkosti 

pracujícího stroje! 
 

 
 

 
 

• Pokud pracujete se strojem, nenoste volné šperky a ozdoby, široké 
a volné šaty, kravatu, dlouhé rozpuštěné vlasy atd. 

• Volně ležící předměty se mohou dostat do pohyblivých částí stroje 
a způsobit zranění! 

 

 

 
•  

• Při práci se strojem noste vhodné ochranné vybavení (ochranné 
rukavice, brýle, chrániče sluchu, …)! 
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• Pracující stroj nesmí být ponechán bez dozoru! Před opuštěním 
stroje vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví!! 

• Před údržbou nebo nastavením stroje odpojte přívod napájecího 
napětí!  
 

 

 
 

 
•  

• při každé práci se strojem, poháněným elektřinou dbejte nejvyšší 
opatrnosti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí 
požáru a nebezpečí řezného poranění! 

• Chraňte stroj před vlhkostí (nebzpečí krátkého spojení!) 
• Nepoužívejte elektrické stroje a nástroje v blízkosti zápalných 

látek nebo plynů (nebezpečí výbuchu!) 
• Pravidelně kontrolujte elektrický kabel, zda není poškozen. 

• Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. 
• Zamezte kontaktu s částmi stroje pod napětím. 

 
 

 
•  

• Při řezání kruhových obrobků použijte vhodný držák obrobku 
• Horní vedení pásu vždy nastavte co nejblíže obrobku 
• Při naklopeném stolu nastavte podélné pravítko na spodní stranu 

stolu 
• Obrobek při řezání veďte jistě a bezpečně 
• Uvízlé odřezky odstraňujte až po vypnutí stroje 
• Dbejte na to, aby se do okolí nedostávalo velké množství prachu a 

pilin. Vždy používejte vhodné odsávání! 
• Před řezáním odstraňte z obrobku cizí předměty (kamínky, hřebíky 

atd.) 
• při rovných řezech s použitím podélného pravítka používejte 

podavač 

 

 

 

 

POKYN 
 

Postup při úrazu 
Na každém pracovišti by se měla nacházet lékárnička pro první pomoc. 
Zraněnému poskytněte první pomoc podle charakteru zranění. Pokud je nutná 
další péče, oznamte úraz na nouzovou linku s následujícími údaji: 

 

1. Místo úrazu 
 

2. Způsob úrazu 
 

3. Počet zraněných 
 

4. Povahu zranění 
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5.3 Ostatní rizika 

 
 

 

 POZOR 
 

Dbejte na to, že každý stroj vykazuje rizika při provozu. 
Při provádění prací, a to i těch nejjednodušších, pracujte s nejvyšší 
opatrností. Bezpečnost práce závisí na Vás! 
 

 
I při dodržení všech bezpečnostních pokynů a správném použití stroje dbejte na následující 
rizika: 
 

• Zranění rukou/prstů pilovým pásem při provozu. 
• Nebezpečí řezného poranění ostrými hranami obrobku. 
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku částí stroje pod napětím. 
• Nebezpečí zranění při dotyku s pilovým pásem nebo rotujícími částmi stroje. 
• Nebezpečí zranění při prasknutí pilového pásu nebo vržením částí obrobku či pásu do 

prostoru, zvláště pak při přetěžování stroje nebo při špatně nasazeném pásu.  
• Poškození sluchu u uživatelů, nepoužívajících ochranu sluchu. 
• Nebezpečí zranění při zpětném vrhu obrobku nebo při vymrštění částí obrobku do 

prostoru.  
• Nebezpečí zranění oka částmi obrobku, a to i při použití ochranných brýlí. 

 
Tato rizika mohou být minimalizována při dodržení všech bezpečnostních pokynů, při správné a 
pravidelné údržbě stroje a při správném použití a obsluze vyškoleným personálem.  
I přes dodržování všech bezpečnostních pokynů zůstává nejdůležitějším faktorem bezpečnosti 
vaše technické vzdělání a způsobilost, jakož i rozumný přístup k obsluze! 
 

 

 

 POZOR 
Tento stroj vyvíjí během provozu elektromagnetické pole. Toto pole 
může za jistých okolností ovlivnit činnost pasivních či aktivních 
medicínských implantátů. Před použitím stroje doporučujeme proto 
osobám s těmito implantáty konzultaci s lékařem nebo výrobcem těchto 
implantátů! 
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6 MONTÁŽ  

6.1 Příprava 

6.1.1 Obsah dodávky 

Po obdržení stroje zkontrolujte úplnost dodávky (viz také kap. 4.1). Případná poškození nebo 
chybějící díly ihned nahlaste vašemu prodejci a vyznačte na transportním dokladu. Viditelná 
poškození obalu musí být ihned nahlášena a vyznačena na přepravním dokladu, jinak je zboží 
považováno za doručené bez závad.  

6.1.2 Pracoviště 

Pro stroj zvolte vhodné místo;  
Dbejte přitom na bezpečnostní předpisy, jakož i rozměry stroje. 
Zvolené místo musí mít vhodný přívod elektrického napájení.  

6.1.3 Transport / složení stroje  

Stroj vybalte z obalu a umístěte na pracoviště: 
Použijte k tomu vhodné zvedací zařízení! 
Na stroj předtím připevněte zvedací oko (A) s pomocí matky M a 
podložky 10mm. 
 

 

 

 POZOR 
 

Zvedání a transport stroje smí provádět pouze odborný personál 
s příslušnou kvalifikací a s odpovídajícím vybavením.  
 

 
Zkontrolujte, že použité zvedací prostředky jsou v bezvadném technickém stavu (jeřáb, 
vysokozdvižný vozík, zvedací pásy atd.).  
K převozu stroje v obalu může být použit i paletovací vozík popř. vysokozdvižný vozík. 

6.1.4 /Příprava povrchových ploch stroje 

Odstraňte konzervaci stroje, která je nanesena na nelakovaných částech stroje. Toto proveďte 
běžným čistícím prostředkem. Nepoužívejte ředidla nebo podobné agresivní prostředky a vodu.  
 

 

POKYN 
 

Použití ředidel, benzínu, agresivních chemikálií nebo abraziv vede 
k poškození povrchových ploch! 
K tomu platí: Při čištění používejte pouze jemné čistící prostředky. 
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6.2 Montáž pro dopravu demontovaných dílů 

6.2.1 Montáž kola ovládání vedení pily 

Upevněte držadlo (B) na ruční kolo vedení pily s pomocí 
matky 10mm. 

 

6.2.2 Montáž kola napínání pásu 

Upevněte držadlo (C) na ovládací kolo napínání pásu 
s pomocí matky 10mm. 

 

6.2.3 Montáž horního odsávacího hrdla 

Namontujte horní odsávací hrdlo (D) s pomocí 4 šroubů 
M5x16 (matky a podložky namontujte na vnitřní stranu). 

 

 

6.2.4 Montáž pracovního stolu 

 

 
POKYN 

Pracovní stůl stroje je velmi těžký. Zvedejte ho ve dvou nebo s pomocí 
zvedacího zařízení! 

 

Zvedněte pracovní stůl (E) na montážní plochu a pilový pás 
zasuňte do připraveného výřezu 

 

Umístěte 3 imbus šrouby M8x30 do otvorů držáku stolu (F) a 
pevně je dotáhněte. 
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Naklopte stůl na 30° a imbus šroub M8x30 našroubujte do 
připraveného otvoru (G). 

 

6.2.5 Montáž vedení pravítka 

Vedení pravítka (J) namontujte ke stolu čtyřmi křídlovými 
matkami a podložkami (I) do připravených otvorů. 
Vedení umístěte ke stolu tak, aby vlevo i vpravo přesahovalo 
stůl stejně. 
Na vodítko nasaďte podélné pravítko. 

 

6.3 Připojení odsávání 

Stroj smí být používán pouze s připojeným odsáváním! 
Odsávací zařízení se musí zapínat současně s motorem pily. 
Odsávání můžete připojit ke dvěma odsávacím hrdlům – hornímu či spodnímu. 
Nejlepších výsledků ale dosáhnete připojením k oběma hrdlům současně. 
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6.4 Elektrické připojení 

 

 

POZOR 
 

Při práci na neuzemněném stroji: Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem! 
K tomu platí: Stroj musí být připojen na uzemněnou zásuvku. 

 
Následující pokyny jsou pro elektromechanika. Připojení stroje na elektrickou síť a jeho 
přezkoušení smí provést pouze elektromechanik s odpovídajícím oprávněním! 

1. Elektrický přívod je připraven pro připojení na uzemněnou zásuvku! 
2. Zemnící vodič je žlutozelený! 
3. Napájecí napětí musí být jištěno 16A. 
4. Zkontrolujte, že napájecí napětí odpovídá napětí na štíku stroje. 
5. Po připojení zkontrolujte směr otáčení pilového pásu. 
6. Pokud se pás otáčí obráceně, zaměňte dvě fáze.  
7. V případě opravy nesmí být zemnící vodič připojen k zásuvce pod napětím! 
8. Zkontrolujte, že přívodní kabel je bezvadný a má dostatečný průřez. Poddimenzovaný kabel 

omezuje přenos výkonu a silně se zahřívá. 
9. Poškozený kabel ihned vyměňte! 

 
 

 POKYN  
 

Provoz stroje je dovolen pouze s proudovým chráničem 
(Max. proud 30mA). 

 
 

 

POKYN  
Používejte výhradně schválené prodlužovací kabely s 

minimálním průřezem podle tabulky. 

Napětí Délka Průřez vodičů 

220 V-240 V 
50 Hz 

<27 m 1,5 mm2 

<44 m 2,5 mm2 

<70 m 4,0 mm2 

<105 m 6,0 mm2 

   Zapojení zástrčky 400V: 
 
 
 
 
 

5-vodičový:  
s 
N-vodičem 

4-vodičový:  
bez 
N-vodiče 
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7 PROVOZ 

7.1 Provozní pokyny 

 

 

 POZOR  
 

Při provádění údržby a nastavení stroj vždy odpojte od 
elektrické sítě! 

 
 

 POZOR 
 

POZOR PŘI ŘEZÁNÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ BEZ PODPĚRY! 
Nebezpečí škod či zranění vlivem překlopení obrobku! 
K tomu platí: Dlouhé obrobky, přesahující stůl, vždy podepřete! 
 

 

 

POKYN 
 

• Před uvedením do provozu zkontrolujte dotažení všech 
šroubových spojů a v případě potřeby je dotáhněte. 

• Před řezáním nechte motor plně rozběhnout! 
• Zkontrolujte správné založení a napnutí pásu. Pokud je pás 

obráceně, založte jej znovu. 
 

 

7.2 Obsluha 

7.2.1 Vypínač, nouzový vypínač 

Pootočte hlavním vypínačem do polohy „ON“. 
Rozsvítí se bílá kontrolka. 
Stlačte zelené tlačítko. Stroj se rozběhne. 
K vypnutí můžete použít tlačítko nouzového vypnutí. 
Toto opět uvolníte pootočením doprava. 

 

 

7.2.2 Nastavení šířky obrobku (podélné pravítko) 

Zvedněte černou páku zajištění nahoru. Stlačte tlačítko Y. Tlačítko 
pootočte a můžete pravítko posunout do požadované polohy. Šířku 
odečtete pomocí lupy. K zajištění pravítka sklopte černou páku opět 
dolů. 
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7.2.3 Nastavení úhlu (úhlové pravítko) 

Pokud chcete řezat pod úhlem, nastavte úhlové pravítko na 
požadovaný úhel. 

 

 

7.2.4 Nastavení náklonu stolu 

Uvolněte zajišťovací šroub (M) a pootočte ručním kolem (Z), až na 
úhlové stupnici dosáhnete požadovaného náklonu. Zajišťovací šroub 
(M) opět dotáhněte. 

 

7.2.5 Podavač 

 
 

 

 POZOR 
 

Podavač slouží k zamezení kontaktu ruky s pilovým pásem! 

 
• Podavač musí být bezpodmínečně použit, pokud 

je vzdálenost mezi pásem a podélným pravítkem 
menší než 150mm. 

• Pokud podavač nepoužíváte, uložte ho v blízkosti 
stroje. 

• Při poškození podavač ihned vyměňte 
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8 ÚDRŽBA 

 

 

POZOR 
 

Před údržbou stroj vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě! 
Zamezíte tím škodám a zraněním, vzniklým neočekávaným zapnutím stroje! 
 

 
Stroj má malé nároky na údržbu a má jen málo dílů, které musí uživatel udržovat. Stroj není 
nutné pro údržbu demontovat. 
Závady nebo poškození, která mají přímý vliv na bezpečnost stroje, nechte ihned odstranit. 
 

POKYN 
Pouze pravidelně udržovaný a opečovávaný stroj může být uspokojivým pomocníkem. 
Nedostatky v péči a údržbě mohou být zdrojem škod a zranění. 
Opravy, vyžadující speciální odborné znalosti smí provádět pouze autorizovaný servis.  
Nepovolaný zásah může stroj poškodit a ohrozit vaši bezpečnost. 
 

 
Pravidelně kontrolujte, zda jsou výstražné štítky na stroji čitelné a správně umístěné.  
Před provozem zkontrolujte stav všech bezpečnostních prvků a správné založení a napnutí 
pilového pásu! 
Stroj skladujte v čisté a suché místnosti bez povětrnostních vlivů. 
Před prvním použitím, jakož i po každých 100 pracovních hodinách všechny pohyblivé díly 
vyčistěte a namažte slabou vrstvou strojního oleje. 

 

8.1 Údržba a plán údržby 

8.1.1 Po každé pracovní směně: 

• Uvolněte pilový pás. 
• Odpojte stroj od napájecího napětí. 
• Stroj kompletně vyčistěte. 
• Lehce namažte vedení pásu vstvou strojního oleje. 
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Pilový pás 

 
 

 

 

POZOR  
 

Při práci s pilovým pásem noste vždy rukavice 
NEBEZPEČÍ ŘEZNÉHO PORANĚNÍ! 

Před výměnou pilového pásu stroj vypněte a odpojte od 
napájecího napětí. Počkejte, až dojde k úplnému zastavení 
pásu. 
POZOR: Dbejte na správné založení nového pilového pásu. 
Zapamatujte si směr zubů u starého pilového pásu! 

 

8.1.2 Napnutí pilového pásu 

• K napnutí pásu použijte ruční kolo (N). 
 
 
 
 

 

 

 POZOR 
 

Před každým použitím stroje zkontrolujte napnutí pilového pásu! 

 

 

POKYN 
 

Příliš napnutý pás: Pás se může roztrhnout. 
Málo napnutý pás: Pás může sklouznout z oběžných kol a zastavit se. 

 

8.1.3 Výměna pilového pásu 

• Demontujte vedení pásu 
• Otevřete spodní a horní dveře 
• Ručním kolem (N) uvolněte pilový pás. 
• Zajištění pilového pásu uvolněte zajišťovací pákou (A1) 
• Sejměte pilový pás a založte nový. 

 

8.1.4 Napnutí řemenu 

Napněte řemen s pomocí ručního kola pro napínání řemenu (V). 
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8.1.5 Výměna řemenu 

• Sejměte pilový pás. 
• Ručním kolem (V) uvolněte napnutí řemenu. 
• Uvolněte matku a podložku (A2).  
• Sejměte oběžné kolo a řemen. 

• Nasaďte nový řemen a oběžné kolo zpět. 
• Dotáhněte znovu matku a podložku (A2). 
• Nakonec řemen napněte a založte pilový pás 

8.1.6 Založení pilového pásu 

• Uvolněte růžici (O). 
• Otevřete horní dveře a ručně pootočte oběžným kolem. 
• Stlačte tlačítko (P), přičemž současně kolem otáčejte. 
• Držte tlačítko stlačené a otáčejte kolem tak dlouho, až je pilový 

pás ve středu kola. 
• Nyní růžici opět dodtáhněte. 

8.1.7 Nastavení vedení pilového pásu 

• Vedení pásu musí být nastaveno tak, aby bylo asi ve vzdálenosti 
0,5mm od pásu. 

8.1.8 Horní vedení 

• Uvolněte matku (Q). 
• Pootočte kolem (R) proti směru hodinových ručiček. 
• Nastavte vzdálenost s pomocí dvou imbus šroubů. 
• (S) slouží pro hrubé nastavení; (T) pro jemné nastavení.  
• Nastavte vedení, až se pás nachází ve správné pozici.  
• Všechny šrouby opět pevně dotáhněte. 

8.1.9 Spodní vedení 

• Uvolněte matku (Q) a kolo (R). 
• Použijte imbusové šrouby (T) a (U) k uvolnění vedení a k jeho 

posunu. 
• (U) pro hrubé nastavení; (T) pro jemné nastavení. 
• Po ustavení vedení opět všechny šrouby pevně dotáhněte. 

 

 

POKYN 
 

Po nastavení a před zapnutím pootočte rukou horním oběžným kolem, abyste 
zjistili, že pás z kola nepadá. Pokud se tak stane, musíte pás znovu nastavit. 

8.2 Čištění 

Po každé pracovní směně stroj důkladně vyčistěte od pilin a zbytků dřeva. 

A 
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POKYN 
 

Použití ředidel, jakož i agresivních chemikálií a abraziv je zakázáno! 
K tomu platí: Při čištění používejte pouze jemné čistící prostředky! 
 

 
Nelakované části stroje ošetřete vhodnou konzervací proti korozi (např. WD40). 

8.3 LIKVIDACE 

Neodhazujte stroj do komunálního odpadu. Kontaktujte místní úřady pro 
informace o vhodné recyklaci stroje. Pokud u svého prodejce kupujete nový stroj, je 
povinen od vás starý stroj převzít k odborné recyklaci. 
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9 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 

Před zahájením práce na odstranění závady vždy odpojte stroj od elektrického 
napájení. 

 

MNOHO MOŽNÝCH ZÁVAD SE DÁ VYLOUČIT ODBORNÝM PŘIPOJENÍM STROJE K 
NAPÁJECÍ SÍTI. 
 

Závada Možná příčina Odstranění 

Stroj se zastavuje nebo 
nestartuje 

• Stroj není připojen k 
napájení 

• Přetížení 
• Vadná pojistka nebo chránič 
• Poškozený kabel 

• Zkontrolujte připojení stroje 
• Vypněte motor a nechte 

vychladnout 
• Vyměňte pojistky nebo 

zapněte chránič 
• Vyměňte kabel 

Nepřesný řez 90° jakož i řezy 
pod úhlem 

• Nesprávně nastavený stroj 
• Nesprávně nastavený 

úhloměr 
• Nesprávně nastavené úhlové 

pravítko 

• Zkontrolujte pás a pravítko 
na pravý úhel 

• Nastavte úhlové pravítko 

Pilový pás se při řezání vlní • Špatně nastavené vední pásu 
• Zvlněný obrobek 
• Příliš vysoká podávací 

rychlost 
• Nevhodný pilový pás 

• Nastavte správně vedení 
pásu 

• Zkuste jiný obrobek 
• Snižte rychlost podávání 
• Vyměňte pilový pás 

Nepřesný řez • Nerovný pás 
• Špatně namontovaný pás 

 
• Otupený pás  
• Uvolněný pás 
• Smůla nebo guma na pásu 

• Vyměňte pilový pás 
• Zuby pásu musí směřovat 

dolů 
• Nabruste pás 
• Napněte pás 
• Vyčistěte pás 

Pilový pás se nerozběhne na 
dostatečnou rychlost 

• Příliš dlouhý prodlužovací 
kabel 

• Jiné napájecí napětí motoru 
• Nedostatečné síťové napětí 

• Vyměňte prodlužovací kabel 
• Zkontrolujte správnost 

připojení 
• Kontaktujte elektromechanika 

Stroj silně vibruje • Stroj na nerovné podlaze 
• Opotřebovaný klínový řemen 
• Opotřebovaná řemenice 
• Uvolněné uchycení motoru 
 

• Vyrovnejte stroj do 
vodorovné polohy 

• Vyměňte klínový řemen 
• Vyměňte řemenici 
• Dotáhněte upevnění motoru 

Pilový pás se točí obráceně • Zaměněny fáze 
• (při napájení 400V / 3 fáze) 

• Kontaktujte 
elektromechanika. 

• Nejedná se o záruční vadu 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 71 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 72 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 73 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 74 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 75 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 76 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 77 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 78 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 79 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at Strana 80 

 PÁSOVÁ PILA / MWOOD BAND SAW / SIERRA DE CINTA / SCIE À RUBAN    HBS 700 – HBS 800 

33 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/CERTIFICATE OF CONFORMITY/ 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

 

 

I n v e r k e h r b r i n g e r  /  D i s t r i b u t o r  
HOLZMANN MASCHINEN® GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Popis  / name 

 Pásová pila/ wood band saw / Sierra de cinta / Scie à ruban 

Typ / model 

 HBS 700 / HBS 800 

Směrnice EU / EC-directives 

 � 2006/42/EG 
� 2004/95/EG 

Uplatněné normy / applicable Standards 

 � EN 61029-1/A11/2010 
� EN 61029-2-5:2011 

 
Tímto prohlašujeme, že výše zmíněný stroj odpovídá uvedeným evropským normám. Toto prohlášení ztrácí 
svou platnost, pokud by došlo ke změnám stroje, které námi nebyly písemně odsouhlaseny. 
 
Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of 
the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by 
us in advance renders this document null and void. 
 
Por la presente declaramos que la máquina mencionada cumple todos los requisitos de seguridad y sanidad 
de la(s) Directiva(s) arriba mencionadas. Cualquier cambio realizado en la máquina sin nuestra permisión 
resultará en la rescisión de este documento. 
 
Nous déclarons que la machine mentionnée sur ce document est aux normes de sécurité de la directive de la 
CE. La modification des paramètres de la machine sans notre autorisation aura comme résultat la résiliation 
de ce contrat. 
 
 
 
 

Haslach, 10.04.2014 

místo / datum place/date 

   

Christian Eckerstorfer 
Techn. dokumentace / techn. documentation 

HOLZMANN-MASCHINEN 
4170 Haslach, Marktplatz 4 

 Klaus Schörgenhuber 
Jednatel / Director 
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34 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

(Stav k 26.01.2014) 
 
Záruční požadavky kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a uplatněné u prodejce (obchodní zastoupení firmy Holzmann) 
stejně jako práva vyplývající z legislativy příslušné země zůstávají tímto prohlášením nedotčeny. 
Pro tento stroj poskytujeme záruku za následujících podmínek: 

A. Záruka zahrnuje bezplatné odstranění veškerých vad stroje, za předpokladu splnění podmínek dle bodů (B-E), 
které omezují správnou funkci stroje a jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. 
 

B. Záruční doba je 12 měsíců, u komerčního použití 6 měsíců od dodání zboží prvnímu kupujícímu. K reklamaci 
předložte originální doklad o dodání zboží a kupní doklad v případě vlastního odběru zboží. 
 

C. Pro nahlášení reklamace kontaktujte obchodní zastoupení společnosti HOLZMANN, u kterého jste výrobek pořídili 
a předložte následující doklady: 
- Kupní doklad/nebo doklad o dodávce zboží 
- Vyplněný Servisní formulář s popisem vady 
- Při požadavku na dodání náhradního dílu kopii výkresu náhradních dílů s vyznačením potřebného dílu. 
  

D. Průběh řešení reklamace a místo plnění určuje společnost HOLZMANN GmbH.  

E. Snadno odstranitelné vady budou odstraněny obchodním zastoupením, u rozsáhlejších vad si vyhrazujeme právo 
na odborné posouzení na adrese sídla firmy 4707 Haslach, Österreich. Pokud není v servisní smlouvě explicitně 
uvedeno jinak, platí, že místem pro vyřízení reklamace je sídlo společnosti  
HOLZMANN-MASCHINEN na adrese 4707 Haslach, Österreich. Tato záruka výrobce nekryje případné náklady na 
přepravu zboží do sídla firmy. 

 

F. Výluky ze záruky: 

a. Na díly, které vykazují známky opotřebení a při vadách stroje, které jsou následkem běžného 
opotřebení. 

b. Při nevhodné nebo nedbalé montáži stroje, chybného uvedení do provozu příp. nevhodného připojení 
k elektrické síti. 

c. Při nedodržení pokynů pro obsluhu stroje, nevhodném použití, nestandardních podmínkách prostředí, 
nevhodných podmínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj atd. 

d. Při použití a/nebo zamontování neoriginálních dílů a příslušenství nebo při dodatečných úpravách, které 
nejsou schváleny společností HOLZMANN. 

G. U zanedbatelných odchylek výrobku od jeho popisu, přičemž tyto nemají vliv na hodnotu nebo použití stroje pro 
dané účely. 

H. Při překročení zátěže stroje. Zejména při vadách způsobených přetížením stroje z důvodu jeho vytížení pro 
komerční účely, pro které tento stroj nebyl zkonstruován. 
 

I. V rámci této záruky jsou další nároky kupujícího nad rámec plnění uvedeného v tomto dokumentu vyloučeny. 
 

Tyto záruční podmínky přijímá kupující ze svobodné vůle. Tato záruka vylučuje případné prodloužení záruční doby, a to i 
na náhradní díly. 

 

SERVIS 
 
Po uplynutí záruční doby mohou být opravy realizovány i u neautorizovaných servisních firem. K dispozici je Vám 
samozřejmě i nadále servis společnosti HOLZMANN-Maschinen GmbH. V takovém případě uplatněte Vaše nezávazné 
poptávky/reklamace s údaji dle bodu C) na náš zákaznický servis nebo nám pošlete vyplněný přiložený servisní formulář.  

Mail: service@holzmann-maschinen.at  
FAX: +43 7289 71562 0 
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Moje postřehy / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

 
J m é n o  /  n a m e :  
P r o d u k t  /  p r o d u c t :  
D a t u m  z a k o u p e n í  /  p u r c h a s e  d a t e :  
P r o d e j c e  /  p u r c h a s e d  f r o m :  
E - M a i l /  e - m a i l :  
 
D ě k u j e m e  z a  V a š i  p o m o c !  /  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d  c o o p e r a t i o n !  

 

 

KONTAKTNÍ ADRESA / CONTACT: 
HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 
Tel : +43 7289 71562 0 
Fax: +43 7289 71562 4 
info@holzmann-maschinen.at 

38 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU PRODUCT EXPERIENCE FORM 

Naše výrobky sledujeme i po dodání k 
zákazníkům. 

We observe the quality of our delivered products 
in the frame of a Quality Management policy. 

Pro jejich další zlepšení rádi využijeme 
vaše zkušenosti z provozu tohoto stroje. 

Your opinion is essential for further product 
development and product choice. Please let us 
know about your: 
 

λ Problémy, které při provozu vznikly - Impressions and suggestions for 
improvement. 

λ Vadná funkce, která nastala při určitých 
podmínkách 

- experiences that may be useful for other 
users and for product design 

λ Zkušenosti, které mohou být důležité pro 
ostatní uživatele 

- Experiences with malfunctions that occur in 
specific operation modes 

λ Prosíme vás o zaznamenání výše 
uvedených skutečností a jejich zaslání na 
naši adresu poštou, faxem či emailem: 

λ  

We would like to ask you to note down your 
experiences and observations and send them to 
us via FAX, E-Mail or by post: 



 

 

 


