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CZ 
 

PŘEHLED PRVKŮ STROJE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ovládací páka 

2 Přítlak obrobku 

3 Podstavec 

4 Ostří 

5 Otvory pro ukotvení stroje 

TECHNICKÁ DATA 

 HS200 HS250 HS300 

Maximální 
délka střihu 

200 mm 250 mm 300 mm 

Max. tloušťka 
plechu 

6 mm 6 mm 6 mm 

Průměr 13 mm 13 mm 13 mm 

Hmotnost 20 kg 25 kg 33 kg 

Rorměr balení 500x150x 

440 mm 

750x150x 

450 mm 

860x150x 

450 mm 

 

1 BEZPEČNOST 

Nůžky na plech se smí používat pouze v be-
zvadném technickém stavu ke stříhání plechu 
maximální tloušťky popsané v bodu 2. 
Poruchy a závady musí být okamžitě 
odstraněny kvalifikovaným technikem. 

Pro jiné použití firma holzmann 
nepřebírá žádnou záruku! 

1.1 Bezpečnostní pokyny 

 

 

 

Udržujte pracovní prostor 
kolem stroje v čistotě, bez 
znečištění od oleje, mastnoty 
a zbytků materiálu! 

Zajistěte dostatečné osvět-
lení pracoviště! 

Stroj neprovozujte venku! 

Při únavě, nekoncentraci 
nebo pod vlivem léků alkoho-
lu a drog je práce se strojem 
zakázána! 

Při práci dbejte na velmi ost-
rá ostří nůžek! 

Vždy noste při práci a údržbě 
rukavice a bezpečnostní 
obuv.  
 

 

 

 

stroj HS200 / HS250 / HS300 
smí být obsluhován pouze 
vyškoleným personálem. 

Nepovovlané osoby a zvláště 
pak děti se nesmí zdržovat v 
okolí stroje! 
 

1.2 Ostatní rizika 

I při dodržení všech bezpečnostních 
pokynů dbejte na ostatní rizika: 

 Nebezpečí zranění rukou/prstů 
skřípnutím či odstřižením během 
práce 

 Nebezpečí pořezání ostrými hranami 
ustřiženého plechu nebo o ostří stroje. 
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MONTÁŽ 

 

Stroj se dodává v předmontovaném stavu. 
Jediné, co musíte přimontovat, je ovládací 
páka. K tomu použijte dva šrouby podle ob-
rázku. Stroj postavte na vhodné místo. 
Přišroubujte ho čtyřmi šrouby k ploše, abyste 
zajistili bezpečnou práci se strojem. 

OBSLUHA 

Umístěte plech na ostří nůžek, přítlakem ho 
pevně přišroubujte, aby nedošlo k jeho 
pohybu. Stlačte ovládací páku směrem dolů a 
proveďte odstřižení. Po střihu je páka 
pružinou vrácena do horní polohy.. 

ÚDRŽBA 

Pokud je ostří otupené, uvolněte upevňovací 
šroubya nechte ho v odborné brusírně 
naostřit. Po každém provozu stroj vyčistěte 
vodou a běžnými čistícími prostředky. 
Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo ab-
raziva. Na nelakované části stroje naneste 
tenkou vrstvu konzervačního oleje. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Firma Holzmann Maschinen tímto prohlašuje, 
že stroj odpovídá platným směrnicím EU. 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Používejte pouze originální díly Holzmann! 

 


