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Vážený zákazníku! 
 
Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k 
manipulaci a provozu pětioperačního kombinovaného stroje 
K5 410VFP-3000. 
 
Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj 
uchován pro případné pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí 
osobě, vždy návod přiložte! 
 
Dodržujte bezpečnostní pokyny! 
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu.  To 
Vám usnadní práci se strojem a pomůže předcházet chybám a 
případným škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. 
Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na 
zdraví apod. 
 
Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení 
nebo obsah tohoto návodu mírně lišit od skutečnosti. V případě 
zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě informuj-
te. 

 
Technické změny vyhrazeny! 

 
Autorské právo 
© 2009 
Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající 
ústavní práva zůstávají nedotčena!  
Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou 
trestně stíhána. Místo soudu je v Rohrbachu! 
 
 
 

Kontakt na služby zákazníkům 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 - 4 
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1 TECHNIKA 

1.1 Technické údaje K5 410VFP-3000 

 

Kotoučová pila  

Průměr kotouče: max./min 315mm / 215mm 

Průměr hřídele 30mm 

Délka podélného pravítka 1100mm 

Max. šířka řezu s podélným pravítkem 500/1000mm 

Max. výška řezu při 90° 315mm/215mm 103mm/70mm 

Max. výška řezu při 45°  72mm/49mm 

Otáčky pilového kotouče 4000U/min 

Hliníkový formátovací stůl 2300x350mm 

Max. délka řezu 2200mm 

Průměr pilového kotouče předřezu 120mm 

Otáčky pily předřezu 8000U/min 

Výkon motoru hlavní pily 4.0 kW 

Výkon motoru agregátu předřezu 0.75kW 

Průměr hrdla odsávání 120mm 

Frézka  

Průměr vřetene 30mm 

Rozsah natočení 90°-45° 

Zdvih vřetena 175mm 

Otáčky frézovacího vřetene 3000/4000/5000/6000 
/8000/10000 ot./min 

Max. průměr nástroje profil./frézování pera 250/300mm 

Průměr otvoru stolu 260mm 

Výkon motoru frézky, 400V, 50Hz 5.5 kW 

Srovnávání  

Max. šířka srovnávání 410mm 

Délka posuvného stolu 1800mm 

Max. úběr třísky 5mm 

Průměr hoblovacího válce 100mm 

Otáčky hoblovacího válce 4 

Rozměry nůž/obrobek 410x35x3mm/HSS 

Výkon motoru frézky 4.0 kW 
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Tloušťkování  

Max. šířka obrobku 406mm 

Délka pracovního stolu 700mm 

Max. úběr třísky 4mm 

Max. výška protahu 225mm 

Rychlost posuvu 8m/min 

Průměr hrdla odsávání 120mm 

Dlabačka  

Max. průměr vrtáku 16mm 

Rozměry pracovního stolu 700mm 

Max. podélné přestavení 210mm 

Max. příčné přestavení 250mm 

Max. zdvih stolu 160mm 

Všeobecné technické údaje  

Délka stroje 2500mm 

Šířka stroje 2900mm 

Výška pracovního stolu 850mm 

Hmotnost stroje cca  1210kg 

 

1.2 Emise hluku 

 
Delší vystavení hladině hluku nad 85 dВ (А) může mít za následek poškození 
zdraví. Proto se v takových případech doporučuje použití speciální ochrany 
sluchu, např. ucpávky, sluchátka atd. 

 
Emise hluku - specifikace: 
 

1. Hluková zátěž: akustický tlak při volnoběžných otáčkách 
- kotoučová pila   LpfA = 84 dB  - LwA = 103 dB 
- frézka  LpfA = 81 dB  - LwA = 100 dB 
- srovnávací a tloušťkovací stroj/vrtačka  LpfA = 83 dB  - LwA = 102 dB 
Odchylky:  
kotoučová pila - K = 1 dB; frézka –K= 2 dB; Srovnávací a tloušťkovací stroj/vrtačka – 
K= 3 dB 

2. Hluková zátěž: akustický výkon na pracovišti 
- kotoučová pila LwA = 114 dB 
- frézka  LwA = 112 dB 
- srovnávací stroj LwA = 119 dB  
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- tloušťkovací stroj 1) LpfA = 112 dB  2) LpfA = 114 dB 
- vrtačka LwA = 98 dB  
 
Odchylka -   K = 2 dB  

při intervalu mezní chyby 95% 
 

1.3 Elektrická výbava 

 
⇓ Elektronická brzda pro elektrodynamické brždění motoru. Zajišťuje zabrždění nástroje za méně 

něž 10 sekund po vypnutí pohonu. 
⇓ Podpěťová ochrana. Při přerušení napětí se stroj zastaví a při obnově dodávky proudu zůstane 

vypnutý. Pro znovuuvedení do provozu musí být stroj opět spuštěn. 
⇓ Obal stroje a pohon zabezpečeny nulovým vodičem proti elektrickému zkratu. 
⇓ Elektrická skříň a pohon disponují ochranou proti prachu IP54. 
⇓ Ochrana proti zkratu. Ochrana proti přetížení pohonu motoru (termo-vypínač). 
⇓ Ochrana proti spuštění předřezu v případě, že se netočí hlavní pila. 
⇓ Koncový vypínač proti spuštění při výměně hlavního pilového kotouče. 
⇓ Regulace spuštění proti zapnutí frézovacího vřetene, když je toto uzamčeno pro výměnu 

frézovací hlavy. 
⇓ Vypínač na stolech stroje. Slouží proti spuštění stroje při otevřených stolech srovnávací frézky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNIKA 

 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Strana 8 

Bedienungsanleitung 5-fach Kombination K5 410VFP-3000  

1.4 Ovládací prvky a komponenty 

Stroj K5 410VFP-3000 se skládá z následujících součástí: 
 

 
Ilustrační obrázek 
 

1.    Tělo stroje 
2.    Pohyblivý teleskopický vykladač  
3.    Zařízení pro výškové nastavení frézovacího vřetene 
4.    Zařízení pro nastavení úhlu sklonu frézovacího vřetene   
5.    Zařízení pro nastavení úhlu sklonu řezacího kotouče  
6.    Náklopné pravítko  
7.     Ovládací pult 
8.    Rukojeť formátovacího stolu 
9.    Hlavní pilový kotouč, opce  
10.   Zajištění pily  
11.   Předřez, opce 
12. Přítlačný držák obrobku na posuvném stole  
13. Zařízení pro nastavení výšky řezacího kotouče      
14. Zařízení pro nastavení pilového kotouče předřezu              
15. Podélné pravítko 
16. Ochranný kryt při frézování s pravítkem  
17. Vertikaální a horizontální přítlak, opce    
18. Dlabačka 
19. Ochranný kryt při frézování shora, opce 

Obr. 1 
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20. Ochranné zařízení pro srovnávací frézku 
21. Desky srovnávacího stolu 
22. Pravítko 
23. Nepohyblivý pracovní stůl 
24. Rozvírací klín 
25. Frézovací vřeteno 
26. Vymezovací kroužky 
27. Prodloužení stolu 
28. Zařízení pro blokování vřetene při výměně nástroje 
29. Vyměnitelný trn  
30. Pravítko pro malé obrobky  
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2 BEZPEČNOST 

2.1 Účel použití 

 
Stroj používejte pouze v bezvadném technickém stavu, pouze pro povolené účely a osobami 
poučenými o bezpečnosti práce se strojem! Závady, které by mohly narušit bezpečnost provozu 
stroje, nechte okamžitě odstranit! 
 

 
Obecně je zakázáno měnit nebo jakkoliv upravovat bezpečnostní prvky stroje! 
 
Schválené nástroje: 
Pouze nástroje podle normy ЕN847-1 lze použít pro ruční posuv. 
 
Pracovní podmínky 

 
Stroj je určen pro provoz za následujících podmínek: 
 

Vlhkost max. 90% 

Teplota od +1°С   do +40°С 

Nadmořská výška max. 1000 m 

 
Stroj není určen pro venkovní provoz. 

Obr. 2 
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Stroj není určen pro provoz s rizikem exploze. 

2.2 Nedovolené použití 

 
• Provoz stroje za podmínek přesahujících rámec použití uvedený v kapitole 4.5 toho-

to návodu není dovolen. 
• Provoz stroje bez ochranných prostředků není dovolen.  
• Není dovolena demontáž nebo deaktivace ochranných prvků. 
• Není dovolen provoz stroje s obrobky, které nejsou výslovně uvedeny v tomto 

návodu na obsluhu. 
• Není dovoleno zpracovávat obrobky o rozměrech, které přesahují povolené max. 

rozměry obrobku uvedené v tomto návodu na obsluhu. 
• Není dovolené použití nástrojů, které neodpovídají normě ЕN847-1 a nejsou určeny 

pro průměr hřídele pilového kotouče. 
• Případné změny na konstrukci stroje nejsou dovolené. 

 
Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje 
nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku. 

 

2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou již neči-
telné nebo chybějí, musejí být okamžitě obnoveny! 

 
Pro zabránění vadné funkce stroje, jeho poškození nebo škodám na 
zdraví dbejte VŽDY následujících pokynů: 
 

 

 

 

Pracovní prostor a podlahu kolem stroje udržujte čistou od oleje, 
mazacích tuků a zbytků materiálu z opracování obrobků! 
 
Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází! 
 
Stroj NIKDY nepoužívejte venku! 
 
Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu ne-
bo drog je práce se strojem zakázaná! 
 

 
 

 
 

Stoupání na stroj je zakázáno!  
Hrozí těžká zranění při pádu nebo při převrácení stroje! 

 
 

 

 

Kombinovaný stroj K5 410VFP-3000 smí být obsluhován pouze 
zaškoleným personálem. 
 
Nepovolané osoby, zejména děti, a nezaškolený personál se nesmí 
zdržovat v blízkosti běžícího stroje! 
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Při práci se strojem nenoste volné šperky, dlouhý oděv, kravaty. 
Nebezpečné jsou i dlouhé rozpuštěné vlasy.  
Volné části oděvu apod. se mohou namotat na pohyblivé části stro-
je a způsobit tak vážná zranění! 
 

 
 

   

 

Při práci používejte vhodné ochranné prostředky 
(Pracovní rukavice, ochranné brýle, ochranu sluchu apod.)! 
 

 

 

 

Dřevěný prach může obsahovat chemické látky, které mohou mít 
negativní vliv na zdraví osob. Stroj provozujte pouze v řádně 
větraných prostorech a za použití vhodné ochranné masky! 
 

 
 

 

 

Spuštěný stroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru! Před 
opuštěním pracoviště stroj vypnětě a vyčkejte, dokud se zcela 
nezastaví! 
 

 
 

 

 

Před výkonem údržby nebo při seřizování odpojte stroj ze sítě! 
Před odpojením ze site vypněte stroj hlavním vypínačem (OFF)! 
Pro transport nebo manipulaci se strojem nikdy nepoužívejte síťový 
kabel! 
 

 
 
Na stroji je pouze několik málo komponent, které vyžadují 
údržbu. Není nutné na stroji cokoliv demontovat.  
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému opraváři! 
 
Příslušenství:  
Používejte pouze příslušenství doporučené společností 
HOLZMANN! 
V případě dotazů nebo potíží se obracejte na náš zákaznický 
servis. 

 
 
 
 

2.4 Bezpečnostní výbava K5 410VFP-3000 

 
Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními prvky: 
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KOTOUČOVÁ PILA 

⇓ Vedení rozvíracího klínu. Tato výbava je určena pro zabránění odskočení obrobku. Nasta-
vení se provede v horizontálním i vertikálním směru proti pilovému kotouči. 

⇓ Ochranný kryt pilového kotouče. 
 Kryt je upevněný na rozvíracím klínu, aby bylo zabráněno kontaktu s pilovým kotoučem. 
 Kryt lze snadno sundat z rozvíracího klínu a to bez použití speciálního nářadí. 

⇓ Řezací agregát je možné zcela sklopit pod pracovní stůl. K tomu je nutné demontovat kryt 
z rozvíracího klínu.  

⇓ Zařízení pro blokaci zvoleného nastavení ve vertikálním a horizontálním směru a také v 
nakloněné poloze.  

⇓ Příruby k upevnění nástroje. Ty jsou upevněny prostřednictvím klínu na hřídeli, aby se tak 
zabránilo nežádoucímu uvolnění nástroje při zastavení stroje. 

⇓ Vybrání pro klíč při nastavování předřezu. 
⇓ Podélné pravítko. Slouží k přesnému vedení obrobku při podélném řezání.  

Podélné pravítko lze použít buď nastojato (90 mm) nebo naležato (12 mm) při řezání 
úzkých obrobků.  

 Nastavení podélného pravítka je možné bez použití nářadí; nastavení odečtete na stupnici. 
⇓ Lapač špon se nachází pod stolem. 

Slouží k zachycení špon a prachu. 
⇓ Napojení (mezikus) na odsávací zařízení. 
⇓ Elektronická brzda pro elektrodynamické brždění motoru. 
     Zajišťuje zabrždění nástroje za méně něž 10 sekund po vypnutí pohonu. 
⇓ Štítek s vyznačením směru otáčení pilového kotouče; upevněný na ochranném krytu. 
⇓ Příčné pravítko. Slouží k posunu obrobku na konci operace řezání. Pilový kotouč může 

snadno zničit obrobek; musí být použité vždy, kdy je vzdálenost mezi pilovým kotoučem a 
podlélným pravítkem menší 120 mm. 

⇓ Formátovací stůl, s teleskopickou oporou pro obrobek; z hliníku - leicht zerstörbar vom 
Sägeblatt. . 

⇓ Bezvadné a ostré nástroje. 
 Není povoleno použití tupých nástrojů z důvodu rizika vymrštění obrobku, přetížení stroje 

a vzniku nekvalitního opracování plochy obrobku. 
 

FRÉZKA 
⇓ Podpěra frézy s podpěrnými pravítky. 
 Slouží k: 
 1. Podpoře přesného vedení. 
  2. Jako ochranný kryt / Ochranné zařízení zabraňující kontaktu s frézovací hlavou. 
  3. Jako sběrná nádoba pro piliny s mezikusem pro odsávací zařízení. 
 Víko ochranného krytu lze otevřít. To umožňuje výměnu nástroje bez změny nastavení. Na 

ochranném krytu se nachází zařízení pro vertikální a horizontální zajištění. 
⇓ Matka pro frézovací vřeteno je opatřena kroužkem pro zabránění samovolného uvolnění 

nástroje při dodržení pohybu otáčení. 
⇓ Sada kroužků na vřetenu, která může zakrýt celou pracovní výšku. 
⇓ Zámek vřetena: 

zaručuje pevnou pozici vřetena za účelem komfortní výměny nástroje. 
⇓ Kroužky ve stolu. 

Umožňují optimální zakrytí otvoru ve stole v závislosti na průměru nástroje. 
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⇓ Vřeteno s výškovým přestavením. 
⇓ Páka k zajištění/uzamčení nastavené výšky vřetena. 
⇓ Pojízdný stůl se zařízením pro upevnění obrobku a teleskopické pravítko, otočné v rozsahu 

mezi -60° a +60°. 
⇓ Pomocné přípravky 
⇓ Při zvláštních úkonech  doporučujeme použít následující přípravky, např.: 
1. Posuvná tyč. 
2. Ochranný kryt pro zakrytí nástroje při frézování pera. 
3. Dodatečný stůl s upínacím přípravkem pro obrobek při operaci frézování pera. 
4. Příčné podpěry při frézování drážek. 
5. Prodloužení stolu. 
6. Přípravek pro řezání oblouků. 
7. Posuvné zařízení apod. 

Pomocné přípravky musí být vždy v bezvadném stavu, funkční a k dispozici v blízkosti 
stroje. 

SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA 

⇓ Mikrospínač, který při otevření výstupního stolu vypne srovnávací frézku. 
⇓ Doraz pro otevření vstupního stolu srovnávací frézky před otevřením výstupního stolu. 
⇓ Mikrospínač, který se aktivuje při otevření lapače pilin; vypne stroj při provozním režimu 

"tloušťkovačky". 
⇓ Stroj se nespustí, pokud chybí stoly srovnávací frézky a vak na piliny v režimu "srovnávací 

a tloušťkovací frézky". 
⇓ Lapač pilin. 

Slouží k zachycení prachu a pilin a disponuje mezikusem k připevnění na odsávací zařízení. 
Lapač pilin zakrývá hoblovací válec v provozním režimu tloušťkovacího stroje a zabraňuje 
přístupu k hoblovacímu válci pod stoly při provozním režimu srovnávací frézky. Lapač pilin 
lze upevnit v obou polohách – pro srovnávací frézku a pro tloušťkovací frézku. 

⇓ Odpojovač mezi hoblovacím válcem a podávacím válcem (popř. vyváděcím válcem); slouží 
jako ochranný kryt hoblovacího válce pod stoly srovnávací frézky. 

⇓ Možnost nastavení stolů srovnávací frézky vertikálně a zajištění nastavené polohy. 
⇓ Výváděcí stůl srovnávací frézky disponuje dorazem, který nedovolí, aby byla pracovní 

plocha ustavena níže, než je nejvyšší bod hoblovacího válce. 
⇓ Kryt pro práci s drážkovací frézou. Tlumí hluk a zajišťuje mezeru 1 až 5 mm od řezacího 

kotouče nezávisle na poloze stolů. 
⇓ Ochrana proti vymrštění obrobku při provozu stroje jako tloušťkovací frézky. 

Tato bezpečnostní výbava proti vymrštění obrobku se nachází na vstupní straně před po-
suvným válcem tloušťkovací frézky a zakrývá celou pracovní šířku. 

 Tento bezpečnostní prvek se skládá z jednotlivých chytačů upevněných na hřídeli o 
průměru 20 mm. Šířka chytačů je 15 mm a vzdálenost mezi nimi je 6 mm. 

 V základním nastavení se chytače nacházejí 3 mm pod řezacím kotoučem a jsou nastave-
ny tak, aby se vždy vracely do své základní polohy vlivem vlastní váhy; jsou zároveň 
zajištěny proti  opačnému pohybu. 

⇓ Na vstupní straně tloušťkovací frézky se nachází doraz k omezení maximální povolené 
hloubky úběru. 

⇓ Stůl tloušťkovací frézky lze vertikálně nastavit a v nastavené poloze zajistit. 
⇓ Doraz k zamezení kontaktu stolu tloušťkovací frézky ve vertikálním směru s posuvným- a 

podávacím válcem i chytači. Slouží jako ochrana proti vymrštění obrobku. 
⇓ Stůl tloušťkovací frézky disponuje postranními dorazy k omezení pracovní šířky a k vedení 

obrobku. 
⇓ Ochrana hoblovacího válce před podpůrným pravítkem pro opracování hran. 

Zakrývá nepoužívanou část hoblovacího válce v režimu srovnávací frézky. Nastavení lze 
provést v rozsahu 0 a 75 mm. 
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⇓ Podpůrné pravítko pro opracování hran. 
Slouží jako bezpečná podpora správného vedení obrobku v režimu srovnávací frézky. Lze 
ho naklonit v rozsahu 90° a 45° a lze jím posouvat po celé pracovní šířce stolu srovnávací 
frézky. 

⇓ Ochrana hoblovacího válce za podpůrným pravítkem. 
Zakrývá hoblovací válec za podpůrným pravítkem; je na podpůrném pravítku upevněna a 
pohybuje se společně s ním. 

⇓ Bezvadně ostré nože hoblovacího válce. 
Pro eliminaci vymrštění obrobku je nutné použití ostrých nástrojů! Kromě tohoto nebezpečí 
dochází v případě používání tupých nástrojů k přetěžování stroje a k nekvalitnímu opra-
cování obrobku. 

 Dynamicky vyvážený hoblovací válec. Snižuje kmitání válce a zvyšuje kvalitu opracování 
povrchu obrobku. 

⇓ Při vypnutí motoru pro pohon hoblovacího válce se současně vypne i posuv tloušťkovací 
frézky. 
Při speciálních operacích se doporučuje použití speciálních pomocných přípravků např.: 
Přípravek pro srovnávání krátkých obrobků, posuvná prkna pro srovnávání úzkých ob-
robků atd. Tyto pomocné prostředky je nutné udržovat neustále funkční a v blízkosti stroje 
pro okamžité použití. 

Vrtačka 
⇓ Ochranné zařízení držáku nástroje, upevněné na krytu stroje, brání přímému kontaktu s 

otáčejícím se držákem nástroje. 
⇓ Blokovací zařízení upevněné na ochranném zařízení držáku nástroje. Vrták lze nasadit 

pouze tehdy, když je aktivní ochranný můstek srovnávací frézky. 
 
 
 

2.5   Další rizika 

I při dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další  
rizika:  
 
- Nebezpečí poranění rukou/prstů při kontaktu s nástrojem (pilový kotouč; hoblovací válec, 
frézovací hlava apod.). 
- Nebezpečí při kontaktu s pohyblivými částmi pohonu (řemenice, řemen atd.) 
- Nebezpečí zranění při odrazu obrobku nebo vymrštění obrobku nebo jeho částí. 
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku částí/dílů stroje, které vedou elektrický 
proud, když je stroj pod proudem. 
- Nebezpečí vdechnutí jedovatých prachových částic při opracování namořených, lamino-

vaných, lakovaných a jinak ošetřených dřevěných obrobků. 

Nebezpečí úrazu je vždy závislé na samotné obsluze stroje! 
Nezapomínejte, že práce na stroji je vždy spojena s rizikem úrazu. 
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3 MONTÁŽ 

3.1 Příprava 

3.1.1 Pracoviště 

Pro stroj zvolte vhodné místo;  
Dbejte přitom bezpečnostních pokynů podle kapitoly 2. 

 
Zvolené místo musí disponovat příslušnou přípojkou na elektrickou síť a také možností 
připojení odsávacího zařízení.  

 
Přesvědčte se, že má podlaha, jeřáb nebo vysokozdvižný vozík dostatečnou nosnost pro 
manipulaci se strojem; Stroj musí být vyrovnán tak, aby stál na všech patkách. 
 
Rovněž je nutné dodržet pracovní prostor kolem stroje minimálně 0.8 m. Před a za stro-
jem musí být dostatek místa pro přísun dlouhých obrobků.  
 

 
⇓ Transport / Vykládka stroje  

- Potřebujete vysokozdvižný vozík A o odpovídající nosnosti. 
- Vidle B vysokozdvižného vozíku zasuňte pod stroj podle obrázku. 

Pokud je k dispozici jeřáb, postupujte následovně: 
Připravte si 2 ocelová lana nebo řemeny C o odpovídající nosnosti a 
délce.  
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Lana zavěste na hák jeřábu D; jeřáb musí mít dostatečnou nosnost. 
Lana nadzvedněte pomocí jeřábu. Nyní zavěste čtyři oka do 
příslušných otvorů na stroji. 

 

⇓ Lana řádně vyrovnejte; v případě potřeby pohybujte jeřábem tak, aby byl zajištěn 
svislý a stabilní pohyb. Stroj nenaklánějte. Bezpečná pozice lana a oka! 
Pohyb se strojem musí být pomalý a bez rázů.  
Po zvednutí stroje do výšky cca 1 m upevněte všechny čtyři vyrovnávací patky na 
korpus stroje. 
Odstraňte ližiny a stroj postavte na zvolené místo. 

⇓ Pomocí vyrovnávacích patek zajistěte stabilní pozici stroje. 
 

3.1.2 V
o
r
b
e
r
e
i
t 

3.1.3 Příprava plochy 

 
Stroj zbavte konzervačního prostředku, kterým jsou opatřeny jeho 
části bez povrchové úpravy z důvodu jeho ochrany proti korozi. 
Dekonzervaci lze provést běžnými rozpouštědly. Nikdy nepoužívejte 
nitroředidla nebo obdobné agresivní prostředky. V žádném případě 
nepoužívejte vodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 VÝSTRAHA 
 

 

Vidle vysokozdvižného vozíku musí mít délku min. 1200 
mm.  
Zkontrolujte, zda-li jsou oka lan řádně upevněna ke korpusu 
stroje. 
Zvednutí a přesun stroje smí provádět pouze kvalifikovaná 
obsluha  
s příslušným vybavením. 

 

POKYN 
 

 
 

Použití rozpouštědel, benzinu, agresivních chemikálií nebo 
odstraňovačů má za následek poškození povrchu výrobku! 
 
Platí: 

Při čištění používejte výhradně jemné čističe 
 
Před montáží aplikujte na všechny pohyblivé části mazací olej a 
chraňte přitom řemeny před znečištěním olejem. 
Aplikujte mazací tuk na držák frézovací hlavy 
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3.1.4 Montáž komponent demontovaných pro transport 

Z důvodu bezpečného transportu a optimální velikosti balení nejsou některé části stroje 
a přípravky na stroji namontovány.  
 Níže najdete pokyny pro jejich montáž.  
 

3.1.4.1 Spojení dvou částí stroje (Obr. 4) 
 

Pro spojení obou částí stroje je nutné 
nejprve odstranit šrouby D s obou stran 
krytu. 
 
Ustavte srovnávací a tloušťkovací frézku 
E k tělu pily-frézky A tak, aby kulová 
strana desky C přesně odpovídala kulo-
vé části desky B. 
 
Šroub D s pružinou vložte do otvoru 
desky C a utáhněte ho. 
 
Pomocí vyrovnávacích patek srovnejte 
výšku stolů stroje. Vyrovnání proveďte 
pečlivě, aby později při práci s 
kotoučovou pilou byla zajištěna dokona-
le vyvážená a rovná pracovní plocha. 

 

3.1.4.2 Montáž dlabačky (Obr. 5) 
 

Pro montáž dlabačky je zapotřebí 2 osob. Z důvodu přepravy jsou matky, podložky a 
závitové kolíky B našroubovány 
do otvorů A. V konzole С 
vrtacího přípravku jsou drážky s 
otvory na konci. Vrtací zařízení 
zvedněte tak, aby bylo možné 
matky В zasunout přesně do  
otvorů a konzola С byla  
v kontaktu s korpusem  
srovnávací a tloušťkovací frézky 
D. Dlabačku nyní spusťte trochu 
dolů a matky pevně dotáhněte. 
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3.1.4.3 Montáž vykladače formátovacího stolu (Obr. 6) 
 

Pro montáž stolu vykladače je 
zapotřebí 2 osob. 
 
� Hákem А otočte a uvolněte 

stůl vykladače В. 
� Obě aretační páky С, které 

drží klín D k formátovacímu 
stolu povolte. 

� Rám F připevněte ke klínu D 
a na opěry G. 

� Pomocí ustavovacích šroubů 
Н, které se nacházejí na rámu 
F, můžete (v případě potřeby) 
přední konec stolu vykladače 
vyrovnat vůči formátovacímu 
stolu. Pokud je nutné zadní konec dorazového rámu posunout nebo snížit, postupujte 
následovně:  

� Povolte jednu ze dvou matek I pro uvolnění podpěry G. Otáčením obou matek I 
nastavíte výšku podpěry. Po nastavení všechny spoje řádně dotáhněte. 

 

3.1.4.4 Montáž prodloužení stolu (Obr. 7) 
 

 Pro montáž prodloužení stolu je zapotřebí 2 osob. 
 

� Povolte oba šrouby А, které jsou 
umístěny na nepohyblivé části 
stolu B. 

� Prodloužení stolu D spojte s nep-
ohyblivou částí stolu В. 

� Šrouby А lehce dotáhněte. 
� Pomocí ustavovacích šroubů F a 

kolíků C lze vyrovnat přední hra-
nu prodloužení stolu (v případě 
potřeby); Matkami E zajistěte v 
ustavené pozici. Šrouby А zcela 
dotáhněte. 
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3.1.4.5 Montáž sklopného pravítka 
 
 
Aretovací páky А a В 
povolte. 
 
Podle způsobu prováděné 
práce nasuňte výsuvné 
sklopné pravítko C 
pomocí kolíku D do 
vystředěného otvoru Е. 
 
Pohyblivý vodící kolík F 
přizpůsobte G. 
Točítka A a B opět 
utáhněte. 
Ustavovací kolíky I lze 
nastavit tak, že slouží jako doraz při nastavení sklopného pravítka v 90°. 
Pomocí stupnice J a K můžete pravítkem otáčet a ustavit tak potřebný úhel a ten 
pomocí točítek A a B zajistit. 
 

3.1.4.6 Montáž podélného pravítka (Obr. 9) 
 

Pro montáž podélného 
pravítka je zapotřebí 1 o-
soby. 

 
� Podélné pravítko po-
ložte na jednu z vodících 
podpěr  A nebo В. 
 
� Utáhněte obě rukojeti 
 C a D. 
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3.1.4.7 Montáž rukojeti, přítlačného držáku, sámovací patky (Obr. 10) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montáž rukojeti pro přestavení stolu 
 

� Rukojeť А povolujte na vkládacímm klínu В, dokud klín В nezapadne do T-
drážky  С. 

� Po ustavení v drážce С rukojeť A opět utáhněte. 
 
Montáž sámovací patky 
 

� Povolte rukojeť G. 
� Vkládací klín (kámen) H nasaďte do jedné z drážek I, J formátovacího sto-

lu F. 
� Po ustavení sámovací patky na stole rukojeť G opět dotáhněte. 
 

Montáž rukojeti pro posuv stolu 
 

� Povolte čtyři šrouby D. 
� Rukojeť E mamontujte na formátovací stůl F. 
� Šrouby D opět utáhněte. 
 

Montáž přítlačného držáku obrobku 
 

� Pomocí vkládacího klínu K namontujte upínací zařízení do jedné z drážek I 
nebo J. 

� Páku L pevně utáhněte a podpěru М našroubujte pro zajištění přítlačného 
držáku na formátovací stůl. 
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3.1.4.8 Montáž krytu pilového kotouče (Obr. 11) 
 

� Točítkem А posuňte pi-
lovým kotoučem В a 
klínem С po pracovním 
stole D. 

� Povolte matku Е 
ochranného krytu F a 
vyndejte šroub. 

� Ochranný kryt F namon-
tujte na klín С tak, aby 
otvory H a I seděly vůči 
klínu a krytu. 

� Šrouby zasuňte do  
otvorů a matkami Е 
utáhněte. 

 
 

 

 
 

3.1.4.9 Montáž přítlačného držáku 
frézky (opce) (Obr. 12) 

 
� Povolte matky šroubů А na víku 

ochranného krytu В.  
� Upínací zařízení С namontujte na víko 

ochranného krytu В, šrouby А a matky 
opět utáhněte. 

 
 
 
 
 

3.1.4.10 Montáž krytu frézy při frézování per (opce) (Obr. 13) 
 
 U frézování pera je nutné použití spe-
ciálního ochranného krytu. 

 
� Ochranný kryt určený pro práci s 

pravítkem sundejte ze stolu. 
� Ochranný kryt A ustavte na stůl В; 

vycentrujte proti závitům С. 
� Ochranný kryt А připevněte k pra-

covnímu stolu В pomocí páky D. 
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3.1.4.11 Montáž zařízení pro frézování čepů (opce) (Obr. 15) 
 
 
� Matku А na-

saďte do 
boční drážky 
В formáto-
vacího stolu 
С. 

� Vedení D 
namontujte k 
formáto-
vacímu stolu 
С pomocí 
páky Е a 
matky А. 

� Vkladací klín 
F s namonto-
vaným šrou-
bem G 
nasuňte do 
drážky Н 
formátovacího 
stolu С. 

� Stůl pro frézování čepů I položte na formátovací stůl С tak, aby drážka J se-
děla vůči závitu K v kameni F a vedení D zapadlo do drážky L stolu I. 

� Vodící hřídelku М našroubujte do závitu K na vkládacím klínu F, ale nedota-
hujte ji. 

� Nyní lze stůl pro frézování čepů ustavit do požadované polohy podél formáto-
vacího stolu. 

� Pomocí šroubu G zajistěte klín F v drážce H. 
� Příčný pohyb stolu pro frézování čepů nyní zkontrolujte.  
 Pokud není pohyb stolu vůči formátovacímu stolu kolmý, postupujte násle-

dovně: 

� Povolte kontrovací matku N. 
� Pomocí šroubu О vyrovnejte stůl I vůči formátovacímu stolu С nebo vůči do-

razu frézovacího pravítka. 
� Kontrovací matku N utáhněte. 
 

3.1.4.12 Montáž pravítka 
pro frézování 
drážek 

 
� Pravítko D položte na vedení 

B tak, aby bylo možné 
zasunout drážku С do 
vedení. 

� Páky А utáhněte pro 
zajištění polohy pravítka. 
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3.1.5 Demontáž, montáž a nastavení hoblovacího válce 

 
 

 POZOR 
 

 

Před započetím demontáže, montáže a nastavení hoblo-
vacího válce zajistěte stroj proti nežádoucímu spuštění! 

• Odpojte stroj ze sítě. 
• Hlavní vypínač přepněte do polohy ”0” a zamkněte 

klíčem; 
• Při demontáži nebo montáži nože vždy, pokud je to 

možné, požijte ochranné rukavice. 
 

 

 

 
Demontáž nože  

 
 

⇓ Přítlačné šrouby 5 povolte (otáčením ve směru hodinových ručiček); 
⇓ Nože 3 vyjměte; 
⇓ Přítlačné klíny 4 vytáhněte; 
⇓ Pružiny 2 vytáhněte 

 
Montáž nože  

 

Následující části řádně očistěte: 
- Kanály С hoblovacího válce 1; 
- Pružiny 2; 

   - Nože 3; 
- Přítlačné klíny 4 a šrouby 5; 
 

⇓ Pružiny, klín se šrouby a nůž ustavte v příslušném otvoru/kanálu hoblovacího válce. 
⇓ Zkontrolujte správnou polohu pružin tak, že vyvinete jemnou sílu na nůž pomocí kusu 
dřeva. Nůž se musí této síle poddat. 
⇓ Zkontrolujte, zda-li jste nůž – ve směru otáčení hoblovacího válce – správně založili. 
⇓ Nůž pomocí kusu dřeva zatlačte proti pružině a šrouby lehce dotáhněte. 

Obr. 18 
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• Nože nesmí přesahovat o více než 1.0 mm těleso hoblovacího válce. 
• Nože musí vyčnívat o přibližně 0.2 mm před vyváděcí desku. 
• Nože pravidelně kontrolujte na poškození.  
• Nože, které nejsou bezvadné, nepoužívejte. 
• Nože, které jsou užší 20 mm nepoužívejte. 
• Používejte výhradně bezvadné a ostré nože. V opačném případě hrozí ne-

bezpečí vymrštění obrobku. 
• Přítlačné šrouby opatrně dotáhněte. Utahovací moment: 24 Nm. 
• Při montáži nože dbejte na směr otáčení hoblovacího válce. 

 
 

3.1.6 Připojení odsávacího zařízení 

 
Odsávací zařízení pilin a prachu musí mít výkon minimálně 1800 
m3/hod. při rychlosti 25 ÷30 m/s. 
Odsávací zařízení pilin a prachu musí být uvedeno do provozu 
současně s motorem stroje. 

 
Stroj je opatřen lapačem pilin. 
Lapač pilin disponuje připojovacím mezikusem o průměru 120mm a 
rovněž 38-40mm. Připojte hadice o odpovídajícím průměru na připo-
jení a zajistěte je pomocí objímky. 

3.2 Elektrické připojení 

 

 

 POZOR 
 

 

 

Při práci na neuzemněném stroji: 
 

Možnost těžkého poranění od rány elektrickým proudem v 
případě nesprávné funkce stroje! 
 
Platí: 
Stroj musí být uzemněn a připojen k uzemněné zásuvce. 
 

 
 

Připojení kombinovaného stroje pily-frézky K5 410VFP-
3000 k elektrické síti a následné kontroly smí provádět 
pouze kvalifikovaný elektrikář. 

 
• Elektrické připojení stroje je připraveno pro provoz s uzemněnou 

zásuvkou! 
• Zástrčku lze použít pouze do řádně instalované a uzemněné 

zásuvky! 
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• Zástrčka dodaná se strojem nesmí být měněna. Pokud je vadná 
nebo nevhodná, může být upravena nebo vyměněna pouze kvalifi-
kovaným elektrikářem! 

• Uzemňovací vodič je v provedení zeleno-žluté barvy! 
• V případě opravy nebo výměny nesmí být uzemňovací vodič připo-

jen k zásuvce pod napětím! 
• Prověřte s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, 

že bylo porozuměno pokynům pro uzemnění a stroj je řádně 
uzemněn! 

• Poškozený kabel musí být neprodleně vyměněn!                                                                       
                                                               

• Zkontrolujte, že přívodní napětí a frekvence odpovídají údajům na 
štítku stroje. Dovolená odchylka napětí je ±5% (např: stroj o 
napětí 380V lze provozovat při napětí od 370 do 400V).                                          

• Pro zajištění potřebného průřezu přivodního kabelu použijte údaje 
ze štítku stroje a z níže uvedené tabulky.                  

 

Přívodní proud (А) Průřez vodiče  
 

Jištění 

až 10  2.5 mm2      12А АМ  

od 10 až 14           4.0 mm2   16А АМ  

od 14 až 18   6.0 mm2  20А АМ  

od 18 až 22 6.0 mm2   25А АМ  

od 22 až 28   10.0 mm2  32А АМ 

od 28 až 36   10.0 mm2   40А АМ  

od 36 až 46     16.0 mm2  50А АМ 

 

• Doporučuje se použití kabelu typu Н07RN (WDE0282), přičemž musí být splněny 
předpoklady pro ochranu před mechanickým poškozením.                                             

• Připojte prodlužovací kabel na příslušné svorky přívodu  (L1, L2, L3, N, РЕ) {Obr. 
5}.                                             

• V napájení stroje musí být  pojistka proti zkratu. 
• Pokud je k dispozice СЕЕ zásuvka (380V; 16А), slouží k připojení stroje do 

elektrické sítě pomocí uzemněné spojky СЕЕ (L1, L2, L3, N, РЕ).             
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 POZOR 

 
Při zapnutí a při každé změně 
zapojení na třífázový přívod 
musí být zkontrolováno, zda-li 
směr otáčení vřetene odpovídá 
směru udanému na štítku. Při 
chybném otáčení musejí být 
prohozeny fáze L1 a L2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.4 Prodlužovací kabel 

Přesvědčte se, že se prodlužovací kabel nachází v bezvadném stavu a je určen pro přenos 
příslušného napětí. Poddimenzovaný kabel snižuje přenos proudu a silně se zahřívá. 
Následující tabulka znázorňuje vhodné velikosti kabelu v závislosti na jeho délce a 
přívodním proudu. 

 
 

Ampéry 
Prodlužovací kabel v Meter 

8 16 24 33 50 66 

< 5 16 16 16 14 12 12 

5 až 8 16 16 14 12 10 n.d. 

8 až 12 14 14 12 10 n.d. n.d. 

12 až 15 12 12 10 10 n.d. n.d. 

15 až 20 10 10 10 n.d. n.d. n.d. 

20 až 30 10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. = není doporučeno 

 

 



BEDIENUNG 
 

  

4 OBSLUHA 

4.1 Srovnávací a tloušťkovací frézka 

 
 

4.1.4 Ovládací prvky srovnávací a tloušťkovací frézky 

Srovnávací a tloušťkovací frézka se skládá z následujících hlavních částí: 
 

1. Vyváděcí deska stolu 
2. Výškové přestavení 
3. Zadní páka 
4. Zámek vyváděcího stolu 
5. Zajištění posuvné lišty 
6. Hlavní vypínač 
7. Jištění drážkování 
8. Zámek stolu 
9. Zajištění podélného pravítka 
10. Zajištění podélného pravítka 
11. Podélné pravítko 
12. Vstupní deska stolu 
13. Stupnice úběru třísky 
14. Výškové přestavení stolu 

15. Páka 
16. Páka upínaní. 
17. Kryt hoblovacího válce 

 

 
 

 

4.1.2.1 Úkony přípravy 
 

⇓ Dbejte na bezpečný postup při práci se srovnávací frézkou. 
⇓ Dbejte na správný směr práce srovnávací frézky. 
⇓ Hoblovací válec zakryjte zajištěním. 
⇓ Kryt hoblovacího válce nechytejte za jeho spodní stranu. 
⇓ Obrobek neberte konečky prstů. 
⇓ Při opracování krátkých nebo úzkých obrobků používejte pomocné přípravky.  
⇓ Zkontrolujte stav obrobku na vady a přítomnost cizích předmětů (např.: hřebíky, suky, 

kovové části, trhliny apod). 
⇓ Při obrábění křivých ploch začněte s malým úběrem třísky. 
⇓ Při nenadálém zastavení stroje (např.: přerušení přívodu elektrického proudu, přetržení 

řemene apod.) přerušte ihned posuv obrobku. 
 

Obr. 19 
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4.1.2.2 Bezpečná práce při srovnávání 
 

Srovnávání a manipulace s obrobky o tloušťce do 65 mm 
 

 
⇓ Zajištění hoblovacího válce, které je na desce sto-
lu, levou rukou přitlačte k podpůrné posuvné liště a 
upínací pákou А nastavte odpovídající tloušťku obrob-
ku. 
⇓ Pravou rukou obrobek lehce přitlačte pod zajištění 
hoblovacího válce a zajištění válce nechte ležet na ob-
robku. Následně bude obrobek opracován podle 
vyobrazení na Obr. 21/22/23. 

   
 
 
Srovnávání  /Obr. 12, 13, 14/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava pro falcování /Obr. 24/  
 

⇓ Pravou rukou přistavte obrobek na podpůrnou 
lištu pro falcování a posunujte dopředu po vstupní 
desce stolu přibližně k přední hraně štěrbiny. 
⇓ Levou rukou přistavte zajištění hoblovacího 
válce k obrobku. 

 
⇓  

 
 
 

 

 

Obr. 20 

Obr. 21 Obr. 22 

Obr. 23 

Obr. 24 
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Falcování /Obr. 25/ 

 

⇓  Levou rukou zatnutou v pěst přisuňte obrobek 
k podpůrné liště a ke stolu tak, že na obrobek 
budou tlačit pouze palce. 
⇓ Pravou rukou zatnutou v pěst tlačte obrobek 
dopředu tak, že se palec pravé ruky bude do ob-
robku opírat. 

 
 
 
 
 

 
 

Srovnávání a falcování obrobků o tloušťce přesahující 65 mm 
 

Srovnávání /Obr. 26/ 
 
Zajištění hoblovacího válce na desce stolu odstavte a násled-
ně přisuňte k obrobku. 
Obrobek posunujte celou plochou obou rukou podél podpůrné 
lišty (pravítka) směrem dopředu.  
     
 
 
 
 
  
Falcování /Obr. 27/ 

 

⇓ Obrobek posunujte dopředu oběma rukama tak, že levou rukou zatnutou v pěst přit-
lačíte obrobek na podpůrnou lištu a zároveň na desku stolu. 

⇓  Palec je na ploše obrobku. 
⇓ Dlaň pravé ruky se opírá o obrobek ze shora. 

Při vyvádění obrobku musí být dlaň pravé ruky opřena ze shora o obrobek /Abb. 28/. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Obr. 25 

Obr. 27 Obr. 28 

Obr. 26 
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4.1.2.3 Bezpečná práce při tloušťkování 
 

Nastavení stolu se musí provádět vždy od spodu nahoru, aby se zabránilo 
případné vůli. 

 
⇓ Po nastavení požadované tloušťky zajistěte stůl pomocí  upevňovací páky 4. 
⇓ Nyní spusťte hlavní motor tlačítkem 9 a pomocí otočného tlačítka 20 zvolte rychlost 

posuvu. 
 

Před opracováním na tloušťkovací frézce musí být obrobek nejdříve srovnán. 
 

⇓ Obrobek postavte na desku stolu stranou, kterou chcete obrábět a následně přitlačte k 
podávacímu válci 14. 

 

⇓ U obrobků o různé tloušťce na obou koncích nejprve přisuňte silnější konec, 
aby nedošlo k případnému zaklínění.  

⇓ Při nastavení třísky větší než 8 mm se může stát, že nebude možné obrobek 
přivést do stroje, protože tomu bude zamezeno omezovačem úběru třísky.  

⇓ Pro opracování / úběr třísky větší 8 mm je proto nutné provést v několika 
krocích. 

⇓ Pokud se obrobek zapříčí a nelze s ním pohnout, je nutné snížit úběr třísky – 
stůl snižte dolů na přibližně 1 mm. Poslední úběr třísky by měl být  
přibližně 2 mm, aby se docílilo dobře opracovaného povrchu.  

⇓ Stůl pravidelně čistěte. 
⇓ Pryskyřici očistěte hadříkem navlhčeným terpentýnem. 
⇓ Pracovní stůl NEMAŽTE olejem nebo mazacím tukem. Nasál by se do 

dřevěného obrobku a nebylo by možné ho lepit, mořit nebo lakovat. 
⇓ U nadměrně dlouhých obrobků používejte podpůrné rolny nebo prodloužení 

stolu.  
⇓ Rozměry obrobku podle specifikace v tomto návodu dodržujte. 
⇓ Pro opracování obrobků o tloušťce menší než  

5 mm lze použít opracované srovnané prkno, na které se obrobek ustaví a 
společně  s ním za podpory bezpečnostního pravítka posouvá. 

⇓ Obrobky vždy zkontrolujte na vady a přítomnost cizích předmětů  
(např.: hřebíků, prasklin, suků apod.). 

⇓ Vyvarujte se obrobků o délce menší než 300 mm, protože tyto nemohou být 
bezpečně transportovány posuvnými válci stroje. 
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Tloušťkovací frézka se skládá z následujících hlavních částí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přestavba stroje na tloušťkování  

 
 

Před přestavováním stroj vypněte vypínačem a odpojte od přívodu 
elektrického proudu! 

 
⇓ Povolte oba zámky stolu na přední straně hoblovky. 
⇓ Kryt hoblovacího válce dejte do takové polohy, aby nepřekážel při odklopení desek 

stolu. 
⇓ Nejprve odklopte desku vyváděcího stolu směrem nahoru do kolmé polohy 90°, při 

které zapadne zámek pera.  
⇓ Shodně postupujte pro desku podávacího stolu. 
⇓ Lapač pilin společně s hadicí sklopte, dokud nezapadne do polohy. 

 
⇓ Pomocí ručního točítka výškového přestavení stolu nastavte desky stolu  

na požadovanou tloušťku obrobku. 
 
 
 

1. Deska stolu vykládání 
2. Zámek pera 
3. Páka přestavení 

tloušťkovací frézky 
4. Stůl tloušťkovacé frézky 
5. Výškové přestavení stolu 
6. Páka zajištění výšky stolu 
7. Stupnice výšky protahu 
8. Hlavní vypínač 
9. Deska vstupního stolu 
10. Zámek pera 
11. Lapač pilin 
12. Omezovač maximální třísky 
13. Zachycovač proti odskočení 

obrobku 
14. Přísuvný válec 
15. Hoblovací válec 
16. Vyváděcí válec 
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Výškové přestavení stolu se musí vždy provádět od spodu nahoru! 
 

⇓ Po nastavení potřebné tloušťky desku stolu zajistěte pomocí utahovací páky. 
⇓ Zapněte posuv uvolněním páky. 
⇓ Stroj zapněte. 

 
 

Před tloušťkováním je nutné obrobek srovnat. 
 

⇓ Obrobek postavte na desku stolu stranou, kterou chcete obrábět a následně přitlačte k 
podávacímu válci. 

 
 

⇓ U obrobků o různé tloušťce na obou koncích nejprve přisuňte silnější konec, 
aby nedošlo k případnému zaklínění.  

⇓ Při nastavení třísky větší než 4 mm se může stát, že nebude možné obrobek 
přivést do stroje, protože tomu bude zamezeno omezovačem.  

⇓ Proto musíte větší úběr třísky provést ve více krocích. Poslední úběr třísky by 
měl být přibližně 2 mm, aby se docílilo kvalitního opracování plochy obrobku. 

⇓ Pokud se obrobek zapříčí a nelze s ním pohnout, je nutné snížit úběr třísky.  
⇓ Stůl pravidelně čistěte. 
⇓ Pryskyřici očistěte hadříkem navlhčeným terpentýnem. 
⇓ Pracovní stůl NEMAŽTE olejem nebo mazacím tukem. Nasál by se do dřevěného ob-

robku a nebylo by možné ho lepit, mořit nebo lakovat. 
⇓ U nadměrně dlouhých obrobků používejte podpůrné rolny nebo prodloužení stolu.  
⇓ Rozměry obrobku podle specifikace v tomto návodu dodržujte. 
⇓ Obrobky vždy zkontrolujte na vady a přítomnost cizích předmětů  

(např.: hřebíků, prasklin, suků apod.). 
⇓ Vyvarujte se obrobků o délce menší než 300 mm, protože tyto nemohou být 

bezpečně transportovány posuvnými válci stroje 
⇓ Pro opracování obrobků o tloušťce menší než 5 mm lze použít opracované 

srovnané prkno, na které se obrobek ustaví a společně  s ním za podpory po-
suvného válce posouvá. 
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4.2 Kotoučová pila 
 
4.2.1 Montáž pilového kotouče 
 
Před vlastní montáží odpojte stroj ze sítě! 
Na hřídel kotoučové pily lze instalovat kotouče o otvoru s průměrem 30 mm a vnějším průměru 
254-315 mm.  
Kotouč pily zkontrolujte na trhliny, prohnutí, poškození otvoru, zlomené zuby. Rovněž zkontro-
lujte, zda-li max. povolené otáčky, na které lze kotouč pily použít, odpovídají alespoň hodnotě 
otáček kotoučové pily.  
Před montáží očistěte pracovní stůl a odstraňte všechny přebytečné komponenty a překážky. 
 
Povolte aretační páku krytu pilového kotouče a kryt sundejte. 
Nyní povolte na vnějším, zadním konci formátovacího stolu umístěný zámek stolu vytažením 
směrem ven. 
Formátovací stůl přesuňte zcela dopředu k dorazu. 
Nyní povolte druhý zámek stolu, který se nachází vedle prvního zámku a odsuňte stůl k dorazu. 
Dále sklopte žlutý kryt pilového kotouče. Ten je na obou stranách zajištěn listovou pružinou, 
kterou povolíte. Tím získáte volný přístup k oboum hřídelím pilového kotouče. 
Hřídel pilového kotouče zajistěte pomocí imbusového klíče (S=10mm) a matici povolte otáčením 
šestihranného klíče (ve směru otáčení hodinových ručiček).  
Vnější přírubu opatrně sundejte. 
Spojovací plochu pilového kotouče očistěte. 
Pilový kotouč namontujte na hřídel a dejte přitom pozor na směr otáčení! 
Dále postupujte se zpětnou montáží v opačném sledu. 
 
Při montáži pilového kotouče předřezu postupujte shodně. 
 
POZOR: Předřez se otáčí opačným směrem než hlavní pilový kotouč. 
 
 

4.1.5 Nastavení rozvíracího klínu 

Rozvírací klín musí být nastaven tak, aby mezera mezi ním a hranou zubu pilového kotouče byla 
3 – 8 mm v celé výšce řezu, přičemž nejvyšší bod nože nesmí být pod základnou nejvyššího zu-
bu pilového kotouče. 
Povolte šestihranným klíčem (S=6mm) šroub В pro 
vertikální ustavení rozvíracího klínu v úrovni pilo-
vého kotouče. 
Vyrovnání rozvíracího klínu a pilového kotouče se 
provedě pomocí seřizovacích šroubů С. 
Poté řádně dotáhněte šroub B, přičemž dbejte na to, 
aby se nezměnila nastavená poloha nože.  
 
Rozvírací klín nesmí být silnější než šířka štěrbiny a 
slabší než tloušťka pilového kotouče. 
 

 

C 

B 
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Stroj K5 420VFP-3000 je dodáván s rozvíracím klínem tloušťky 2.8 mm. 
 

4.1.6 Nastavení předřezu 

Pomocí dodaného klíče lze dvěma otvory za agregátem předřezu tento výškově a příčně 
přestavit. Jedním otočením klíče se pilový kotouč přestaví o 0.05 mm. Rozsah nastavení je 1 mm 
v obou směrech. 
Zkontrolujte zkušebním řezem správné nastavení pilového kotouče předřezu vůči hlavnímu pilo-
vému kotouči. V případě potřeby proveďte doseřízení. 
 
 
 
4.1.7 Použití předřezu 

 
 

Předřez slouží k zabránění odlomení hran u seřezávání desek, které jsou opatřeny dýhou nebo 
jiným dekorativním materiálem. 
Lze použít následující typy pilových kotoučů předřezu (Obr. 26): 
 
А – Tloušťka předřezu je shodná 
s tloušťkou hlavního pilového 
kotouče. 
 
В – Dvojitý předřez: pomocí pod-
ložek mezi oběma částmi kotoučů 
lze docílit tloušťky, která je  
shodná nebo větší v porovnání  
s hlavním pilovým kotoučem. 

 
С – Kuželový pilový kotouč 
předřezu pro vyrovnání tloušťky 
hlavního pilového kotouče při 
použití pilových kotoučů různých 
tlouštek. 
 
 
V případě přířezu, kdy pouze jedna hrana nesmí vykazovat ulomení, lze použít libovolný pilový 
kotouč předřezu. 
V takovém případě bude s hlavním pilovým kotoučem srovnána pouze jedna strana pilového 
kotouče předřezu. 
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4.1.8 Nastavení příčného pravítka 

Posuvník A se přestaví tak, že 
jeho přední konec na liště F bude 
ukazovat určitou hodnotu, a poté 
bude rukojetí B jeho poloha 
zajištěna. (Obr. 27). 
Proveďte kontrolu, zda hodnota 
odpovídá rozměru L mezi pilo-
vým kotoučem a pravítkem С. 
 
V opačném případě povolte ruko-
jeť D, šroub Е povolte pomocí 
imbus klíče a celé pravítko 
přesuňte tak, abyste dosáhli 
požadovaného ro-
změru/vzdálenosti L. Až bude 
nastavený správný rozměr, 
utáhněte opět šroub Е, tím se 
zajistí poloha pravítka.  

Rukojeť D opět utáhněte. 
 
 

4.1.9 Práce s pilou 

Podélné řezání obrobků z masivu  

Při této operaci musí být použita následující 
zařízení pro bezpečnou práci: 
 

- podélné pravítko А (Obr. 28) 
- ochranný kryt В pilového kotouče G; 
- rozvírací klín С;  
- vložka Е ve stole; 

 
Nastavení podélného pravítka А vůči listu 
pily G se odečte na stupnici F. 
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Příčné řezání obrobků z masivu 

 
Při příčném řezání musí být z důvodu bezpečné práce použity následující zařízení: 
� výložník stolu J; 
� sklopné pravítko I  
� ochranný kryt В pilového kotouče G; 
� rozvírací klín С;  
� přítlačný držák К; 
� vložka Е ve stole; 
 
Seřezávání desek 

Při příčném řezání musí být z důvodu bezpečné práce použity následující zařízení: 
� výložník stolu J; 
� sklopné pravítko I s podporou pro obrobek 
� ochranný kryt В pilového kotouče G; 
� rozvírací klín С;  
� přítlačný držák К; 
� vložka Е ve stolu; 
 

V některých případech při seřezávání lamino-desek musí být nejprve použit předřez, 
aby se tak zamezilo ulomení hran při řezání hlavním pilovým kotoučem. 

 

List předřezu musí být výškově nastavený tak, aby se provedla štěrbina o hloubce 1 – 1.5 mm (Obr. 
29). 

Pokyny pro použití kotoučové pily 
� Ochranný kryt pilového kotouče  nastavte podle Obr. 30. 
� Proveďte rovnoměrný řez, bez trhání a bez zpětného pohybu s obrobkem až do konce řezu. 
� Pilový kotouč nastavte pouze tak vysoko, aby byl zubový věnec dostatečně zakrytý s meze-

rou mezi ochranným krytem a obrobkem – max. 5 mm, Obr. 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 29 

Obr. 30 
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� Nastavení výšky a sklonu pilového kotouče provádějte pouze při vypnutém stroji. 
� Pracujte pouze s ostrými nástroji.  

� Posuvnou tyč používejte vždy na konci řezu (obrobku) a 
v případě, kdy je mezera mezi pilovým kotoučem a po-
délným pravítkem menší než 120 mm. 

� Ujistěte se, že stroj nevykazuje během provozu žádné 
vibrace. 

� Deformované nebo jinak poškozené pilové kotouče ne-
opravujte! Musí být okamžitě vyřazeny z provozu a 
nahrazeny novými.  

� Při opravě nebo údržbě pilových kotoučů s naletovanými 
lamelami (např. naletované nové řezaví lamely) nesmí 

být měněna konstrukce listu pilového kotouče (tvar zubu, šířka zubu). Pilové kotouče s nale-
tovanými lamelami lze použít do doby, než se obrousí na minimální rozměr lamely 1 mm 

(Obr. 31). 
� Poté musí být takový pilový kotouč vyřazen z provozu. 
� Počet zubů pilového kotouče zvolte tak, aby byly 

vždy minimálně 2-3 zuby současně v záběru (Obr. 
32). Pokud je v záběru pouze jeden zub (Obr. 33), 
projevuje se to na špatném opracování plochy ob-
robku, zvyšuje se riziko odskočení nebo vymrštění 
obrobku, zvyšují se vibrace a zatížení pracovního 
prostředí hlukem. 

 

Použití pravítka pro podélné řezání 
 
 Nastavení šířky posuvného pravítka se 

provede následovně (Obr. 34): Povolí se 
rukojeti. Podpůrné pravítko přesuňte do 
požadované polohy (rozměru), kterou 
hned odečtete na stupnic C (pomocí 
pravítka D). Po ustavení požadované 
polohy rukojeť opět utáhněte.  

 
 
 
 
 

Hliníkové pravítko D lze přestavit podélně a rukojeťmi H zaaretovat polohu. 

Lze nastavit dvě polohy pravítka: 

1) Horizontální poloha (Obr. 35) - pro řezání úzkých obrobků o minimální šířce 15 
mm. 

2) Vertikální poloha (Obr. 34) – v ostatních případech k provádění podélných řezů. 
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Podélné pravítko odstavte tak, aby bylo zabráněno zaklínění obrobku. 
Pro provedení operace doporučujeme následující: Zadní konec podélného pravítka by se měl 
dotýkat zamýšlené línie, která vede od středu pilového kotouče a pod úhlem 45° dále klesá 
(Obr. 36). 
 
Při příčném řezání krátkých obrobků odstavte podélné pravítko tak daleko, aby jeho zadní 
konec ležel před věncem pilového kotouče. Pokud potřebujete volnou desku stolu, musíte 
pravítko demontovat. 
 
VÝSTRAHA! 
U šířky menší než 120 mm vždy používejte posuvnou tyč. 
U obrobků o šířce menší než 15 mm je možný kontakt pravítka s pilovým kotoučem. 
Nastavení pravítka na šířku řezání menší než 120 mm provádějte pouze u 
seřízeného stroje. 
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4.2 Frézka 

 
� Před započetím práce s frézovacím vřetenem se ujistěte, že je frézovací nástroj správně 

namontován s ohledem na směr otáčení a také řádně utažený. 
� Zkontrolujte otáčením rukou, jestli se frézovací vřeteno točí volně. 
� Výškové ustavení vřetena provádějte vždy od spodu nahoru. 
� Frézování provádějte vždy po směru vlákna. 
� Posuv obrobku musí být plynulý. 
� Fréza musí být pokud možno zakrytá. 

 

 
� Fréza by měla být upevněna na vřeteni co nejníže, aby se zabránilo vibracím a bylo dosaženo 

vysoké kvality opracované plochy (viz. vyobrazení) 
 

 
 

 POZOR 
 

 

• Používejte pouze nástroje, které jsou určeny 
pro tento stroj. Dbejte vždy pokynů výrobce 
ohledně průměru, otáček apod. 

• Dbejte pokynů pro správné ustavení a upnutí 
nástroje a dávejte pozor na směr otáčení 
vřetene. 

• Používejte pouze ostré nástroje! 
• Vždy používejte předepsané ochranné 

prostředky a udržujte je v bezvadném stavu. 
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu 
na obsluhu. 
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4.2.4 Montáž a nastavení nástroje 

 

Před započetím montáže a nastavením nástroje odpojte stroj ze sítě.                           
 
 

Stroj má vyměnitelný frézovací trn А. Upíná se do vřetena 
H pomocí Morse kužele a krycí matice В.  
Sada distančních kroužků C zakrývá celou délku 
frézovacího trnu. Nad sadou kroužků je kroužek D, o-
patřený dvěma dorazovými šrouby Е. Kroužek D brání 
před samovolným povolením nástroje při náběhu nebo 
zastavování vřetene. 
Upnutí nástroje se provádí podložkou F a šroubem G. Pod-
ložka F je dvoudílná a lze ji snadno sundat po 4 - 5 mm 
vyšroubování šroubu. To usnadňuje montáž a demontáž 
distnančího kroužku při výměně nástroje bez celkové de-
montáže šroubu G. 
Výměna nástroje se provede následovně. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.5 Bez demontáže vyměnitelného trnu 

Odklopte víko А krytu В nahoru.                               
Vyjměte ze stolu С kroužek D, který zakrývá otvor ve stole.                  

V případě potřeby posuňte ochranný kryt В  
dozadu nebo ho zcela sundejte pro snadnější 
práci.       
Povolte upínací páku Е (Obr. 8) a pomocí točítka 
F ustavte frézovací vřeteno G do polohy 90° vůči 
pracovnímu stolu.       
Povolte upínací páku Н a pomocí točítka I ustavte 
frézovací vřeteno G v jeho nejvyšší poloze.      
Otevřte dvířka J, abyste měli přístup k páce К pro 
blokování frézovacího vřetena proti protáčení.  
Utáhněte páku К a otáčejte s ní tak dlouho, do-
kud kolík L nezapadne do nejhlubšího kanálu М. 
Frézovacím vřetenem G otáčejte tak dlouho, do-
kud páka К nezablokuje jeho otáčení. 

 Obr. 37 

 Obr. 38 
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Imbusovým klíčem povolte napínací šroub O a vyjměte pojistný kroužek Р a vyme-
zovací kroužek Q. 
Vyčistěte řádně všechny jmenované části stroje a frézovací vřeteno.                               
Vyberte příslušný nástroj, očistěte ho a přesvědčte se, že na kontaktních plochách ne-
vykazuje žádné nerovnosti, rýhy a další defekty. 
Vyberte nejvhodnější vymezovací kroužek a vybraný nástroj namontujte na frézovací 
vřeteno, přičemž dávejte pozor na směr otáčení, který je uveden v tabulce na krytu. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 39 
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4.2.6 S montáží  

 
Frézovací vřeteno (Obr. 40) umístěte podle D.1.2.1. Úkon bude snazší při náklonu 
vřetene v úhlu 20º-30º. Kontaktní plochy vřetene a vyměnitelný trn frézy dobře očistěte 
a zkontrolujte na Fräserdorns na poškození. Pomocí měkkého kartáče očistěte závity 
vřetene a trnu. Vyměnitelný frézovací trn společně s upnutým nástrojem upevněte do 
vřetene a pomocí matky upněte. K tomu použijte odpovídající hákový klíč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro správné použití stroje musí být nástroj namontován na vřeteno co 
nejnížeji, aby tak byly eliminovány vibrace a dosáhlo se kvalitního opra-
cování plochy obrobku! 
 

� NEZAPOMEŇTE NIKDY namontovat pojistný kroužek, který brání samovolnému 
uvolnění nástroje při zastavení stroje. 

� Opět utáhněte šroub. 
� Opět utáhněte páku К otočením o cca  90°, dokud kolík L nezapadne do 

plochého kanálu pro regulaci otáček frézovacího vřetene. 
� Ručně otočte vřetenem, abyste se přesvědčili, že se volně otáčí a nástroj se 

nedotýká ochranného krytu. 
� Otvor v pracovním stolu uzamkněte pomocí kroužků o vhodném vnitřním 

průměru tak, aby mezera mezi nástrojem a kroužkem byla co nejmenší. 
� Pomocí ručního kola F a I nastavte požadovaný sklon frézovacího vřetena a 

zaaretujte nastavenou pozici pomocí upínacích pák E a H. 
 

 
 
 

 

 Obr. 40 
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4.2.7 Volba otáček vřetene 

� Rychlost otáčení vřetena zavisí na nástroji, typu dřeva/materiálu a rovněž způsobu obrábění.                                                          
� Doporučená nejnižší rychlost je 40 m/s a nejvyšší - 70 m/s. 

 
V následující tabulce jsou uvedeny správné hodnoty rychlostí řezání v závislosti na zpra-
covávaném materiálu a materiálu nástroje.         

 

                   Materiál nástroje 
 
Zpracovaný  
materiál 

 
HSS 

 
 

m/s 

 
HM 

 
 

m/s 

Měkké dřevo  50 až 80 60 až 80 

Tvrdé dřevo 40 až 60 50 až 80 

Lisované desky   60 až 80 

Dřevovláknité desky  35 až 50 

 
 
Tato tabulka ukazuje závislost mezi rychlostí řezání, průměrem nástroje a otáčkami vřetene. 
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Nástroj s lamelami z tvrdého legovaného kovu, rychlost řezání 60÷70 m/s 
 

Monolitický nástroj z legované chromované oceli, nástroj z rych-
lořezné oceli, rychlost řezání 50÷60 m/s 

Nástroj s mechanickým upevněním nože z rychlořezné oceli, rychlost řezání 
40÷50 m/s 

 
Maximální povolené otáčky vřetene jsou závislé na: 

- průměru vřetene d1; 

- maximální použité délce vřetene l1; 

- šířce řezání b; 

- průměru řezacího kotouče nástroje d2; 

 

 
 

 
 

l1 = 125
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Pracovní pracovní otáčky vřetene nesmí překročit maximální povolené otáčky 
předepsané výrobcem. 

 

4.2.8 Nastavení požadovaných otáček 

 
Stroj nejprve odpojte od přívodu elektrického 
proudu. 
Povolte točítko А a otevřete dvířka В, čímž 
získáte přístup k nastavení otáček vřetene. 
 
⇓ Frézovací vřeteno přestavte do nejvyšší 

polohy vůči pracovnímu stolu. 
⇓ Povolte upínací páku С, pro uvolnění 

řemene D. Přestavte řemen na řemenici na 
otáčky frézovacího vřetena podle štítku E, 
který se nachází na vnitřní straně dvířek. 

⇓ Za pomoci pokynů na štítku G ustavte ru-
kojeť F tak, aby odpovídala zvoleným 
otáčkám. 

 

 
⇓ Rukojeť řádně utáhněte a motor zajistěte 

pomocí upínací páky  C. 
⇓  
⇓ Otočte rukou řemenicí, abyste se tak přes-

vědčili, že se řemen nedotýká rukojeti F. 
⇓  
⇓ Zavřete dvířka B a rukojeť А opět řádně 

utáhněte. 
⇓ Připojte stroj k síti. 
⇓ Otočte hlavním vypínačem do polohy „1“/ON 

- zapnuto/. 
⇓ Pomocné světelné kontrolky na řídícím 

panelu zkontrolujte, zda-li jste otáčky 
frézovacího vřetene nastavili správně. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Obr. 42 

Obr. 41 
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Dorazy a přítlačná zařízení musí být nastavena tak, abyste zajistili bezpečné vedené 
obrobku na vstupní i výstupní části stroje. 
 

4.2.9 Práce s frézkou 

 
Na frézce lze provádět následující operace: 
 
� frézování pero-drážka 
� falcování 
� frézování podle šablony 
� profilování 
 

Frézování pera a drážky 
 
Touto operací se opracovávají obrobky pro spoje drážka ”А” a pero ”B” (Obr. 43) 
 
 

Pro dobré vedení obrobku a 
plynulý posuv se použijí u této 
operace formátovací stůl, do-
datečný stůl k upnutí obrobku 
"A" a dřevěná opora "B" 
(Obr.44). 

 
Frézovací hlava bude zakryta 
ochranným krytem "C" a ob-
robek bude upnuty pomocí přít-
lačného držáku “D". 

 
 
 

Použijte frézovací hlavu 
určenou pro tento stroj.  

 
Dbejte na doporučení výrobce ohledně maximálních otáček a průměru frézovací hlavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 43 

Obr. 44 
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Falcování 
Při této operaci se provádí vnější tvarování ”А”, např. okenní rám (Obr. 45). 
 

Dorazy (pravítka) by měly být 
nastaveny a zajištěny podélně ke 
směru posuvu formátovacího sto-
lu a úhlové pravítko na pracovním 
stole musí být natstaveno do po-
lohy 90°. 

 
 
 

Doporučuje se začít práci s latí a 
následně by měl být rám jednou 

otočen o 90°, aby se odstranili otřepy/třísky z předešlého 
zpracování. 
 
Opracování končí ve směru vlákna dřeva (Obr.46) 
 
 

Frézování podle šablony (Obr. 47) 
Touto operací se provádí frézování zakřivených linek pomocí šablony. 
Při provádění této operace používejte následující bezpečnostní vybavení stroje: 

- Ochranný kryt frézy s podpůrným pravítkem; 
- Horizontální a vertikální přítlačné zařízení; 
- Tyč nebo kus dřeva; 

⇓ Frézovací nástroj a kopírovací kroužek se nasazují na frézovací vřeteno.  
⇓ Frézovací pravítko s podpůrným pravítkem musí být odstavené na konec. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 45 

kopírovací 
kroužek 

Obr. 47 

Obr. 46 

fréza 

šablona s přítlačným  
přípravkem obrobku 
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4.2.10 Profilování 

Touto operací se provádí profilování dlouhých a rovných obrobků ve směru vlákna dřeva 
(Obr. 48)  

⇓ Obrobek položte jednou stranou na stůl stroje a 
druhou stranou, která je kolmá na první stranu, při-
ložte obrobek k podpůrnému pravítku frézy. 

⇓ Opracování začíná na jednom konci a končí na 
druhém. 

⇓  Během přísunu by měl být obrobek svoji celou dé-
lkou v kontaktu s podpůrnými pravítky. 

⇓ Pravítka musí být nastavena tak, aby bylo zajištěno 
bezpečné přiléhání obrobku. 

 
⇓ Při profilování celé strany obrobku bude podpůrné pravítko ”B” nastaveno ve stejné 

úrovni s nástrojem (Obr. 49).  
⇓  
⇓ Pokud nebudete tvarovat celou stranu obrobku, budou obě pravítka přizpůsobena  

(Obr. 50). 
⇓ Kontrola nastavení pravítek se provede pomocí šablony, kterou se provádí kontrola 

vyfrézovaného profilu. 
⇓ Pokud nemáte takovou šablonu k dispozici, začněte frézovat s malým úběrem třísky, 

abyste mohli kontrolovat výšku a hloubku frézovaného profilu a v případě potřeby 
mohli pravítka doustavit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Při frézování krátkých obrobků 

používejte příslušná podpůrná 
pravítka, která upevníte na 
doraz frézy. 

 
Při opracování postupujte 
následovně: 
Stroj připravte k provozu. 
Frézku zapněte. 

  
Obrobek přisuňte k pravítku ”А” (Obr. 51) a k nástroji. 
Poté obrobek přisuňte k pravítku ”В”. 

Obr. 48 

Obr. 49 Obr. 50 

Obr. 51 
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4.2.11 Profilování při nakloněném vřeteni 

Stroj je vybaven frézovacím vřetenem, které lze plynule v úhlu 900 – 450 naklonit.  
To umožňuje výrobu různých profilů o vysoké jakkosti plochy po opracování (např. u 
zaoblených profilů dvěří apod.). 
 
 

Opracování se provede nástrojem А, který je 
upevněný na vertikálně vůči stolu nasta-
venému frézovacímu vřeteni (Obr. 52). 
Z Obr. 52 je patrné, že rychlost řezání v bodě 

 С je podstatně vyšší než rychlost řezání v 
bodě В, neboť radiusy obou bodů jsou ro-
zdílné: R2>>R1 

. 
To má za následek rozdíl v kvalitě opra-
covávané plochy D a může to vést k rozpálení 
obrobku i nástroje. 

 
 
  
 Tuto nevýhodu lze podstatně redukovat 

nakloněním frézovacího vřetene v úhlu 45° a 
použitím vhodného nástroje. (Obr. 53) 

 
Z Obr. 52 je patrné, že rychlost řezání v bodě 
В a bodě С je přibližně stejná, protože R1≈R2, 
přičemž kvalita opracovávané plochy D je sho-
dná po celé délce profilu. 

 
Pro bezproblémové profilování s nakloněným 
vřetenem postupujte následovně: 

  
 
 
⇓ Namontujte ochranný kryt s podpůrným pravítkem na pracovní stůl. 
⇓ Namontujte frézovací hlavu ma vřeteno. 
⇓ V případě potřeby odstraňte ze stolu kroužky, aby byl zajištěn volný chod frézovací 
hlavy při zvoleném naklopení. 
⇓ Povolte upínací páku pro následné nastavení výšky a náklonu frézovacího vřetene 
pomocí ručního točítka. 
⇓ Zajistěte vřeteno v nastavené poloze pomocí upínací páky. 
⇓ Nastavte hloubku řezání tak, že ustavíte ochranný kryt a podpůrné vodící pravítko 
proti nástroji. 
⇓ Spusťte stroj a provedťe zkoušku s obrobkem. 
⇓ Zkontrolujte pomocí zkušební šablony výsledný profil a v případě potřeby dodatečně 
nastavte polohu frézovacího vřetene a frézovací hlavy. 
 

 

Obr. 53 

Obr. 52 
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4.3 Dlabačka 

Do vřetena stroje lze nasadit vrtáky o průměru futra do 16 mm.  
Obrobek se upevní na pracovní stůl pomocí upínače. Pohyb stolu v horizontální poloze se 
provádí pákou 1 (Obr. 54). Pohyb stolu v horizontální poloze lze omezit maticí 2. 
Požadovanou výšku nástroje nastavíte točítkem 3, po vyšroubování páky. Po nastavení 
požadované výšky páku utáhněte. Přestavení lze odečíst na stupnici. 
Při vrtání drážky nebo kanálu postupujte podle Obr. 55, tj.: 
1. Na začátku a na konci drážku/kanálu se vyvrtají dva otvory. 
2. Po celé délce drážky vyvrtejte otvory tak, jak je vyobrazenu na obrázku v pozici 2. 
Jednotlivé otvory spojíte příčným posuvem vrtáku – podle vyobrazení pozice 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Obr. 54 

Obr. 55 

1 

3 

2 
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5 ÚDRŽBA 

 
 

 POZOR 
 

 

 

Čištění a údržbu provádějte vždy při vypnutém stroji:  
 
Při nežádoucím spuštění stroje hrozí poškození nebo 
zranění! 
 

Platí:  
Před započetím úkonů údržby stroj vypněte a odpojte od přívodu 
elektrického proudu! 
 

 
Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte 
okamžitě odstranit. 
 
Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným opravářem! 
Úplné a správné čištění stroje zaručuje dlouhou životnost stroje a 
představuje předpoklad bezpečné práce se strojem. 

 
Po každé pracovní směně musí být stroj a všechny jeho části řádně 
očištěny. Pomocí odsávacího zařízení zbavte stroj prachu a pilin a 
ostatní nečistoty odstraňte vzduchovou pistolí.  
 
Minimálně jednou za 6 měsíců nebo každých 500 motohodin sundejte 
postranní kryt stroje pro úplný přístup k vnitřním částem stroje pro 
čištění. 

5.1 Čištění 

Každý den: 
� Pracovní stůl stroje a vnitřní prostor očistěte tlakovým vzduchem. 
� Pečlivě očistěte především vedení posuvného stolu, výložníku stolu a všechny ostatní 

části stroje měkkým kartáčem! Očistěte měkkým kartáčem rovněž řemeny. 
 
Každý týden: 
 

� Všechny pohyblivé části očistěte bezpečným ředidlem. 
 
Měsíčně: 

 
� Impregnujte holé plochy stroje proti korozi. 

(např. antikorozním prostředkem WD40) 
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5.2 Mazání 

� Řemeny vždy chraňte před mazacím olejem! 
� Pravidelně domažte všechny pohyblivé části stroje. 
� Přibližně každých 1000 provozních hodin musí být dodatečně namazána kuličková 

ložiska přibližně 8 g mazacího tuku na 1 ložisko. 
 

5.3 Napnutí řemene 

Po prvních 10 motohodinách musí být provedena kontrola napnutí řemene. 
 
Napnutí řemene pily 
 
Postupujte následovně: 
 
Povolte šrouby A a sundejte kryt B ze stroje (Obr. 56) 
Následně povolte matku D a otáčejte matkou C, dokud nebude řemen napnutý (Obr. 57). 
Matku D opět řádně utáhněte. 
Namontujte zpět kryt B a šrouby A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.56 

Obr. 57 
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Napnutí řemene frézky 
        

Otevřte dvířka (viz. Obr. 58) pro přístup k 
řemenici a klínovému řemeni. 
Zkontrolujte napnutí řemene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě potřeby proveďte napnutí řemene 
následujícím postupem: 
 

Povolte upínací páku (Obr. 59). 

� Napněte řemen pomocí páky. 
� Páku opět utáhněte a zkontrolujte aktuální napnutí řemene. 
� Nejpozději po 6 měsících musíte opět zkontrolovat napnutí řemene. 
� Napnutí řemene nesmí být nadměrné, jinak by docházelo k přetěžování ložisek. 
� Nadměrné napnutí řememe má za následek jeho prodloužení, přehřátí a rychlé opo-

třebení. 
� Vyvarujte se znečištění řemene olejem, mazacím tukem, rozpouštědlem, barvou apod. 
� Čištění a osušení řemene a kanálů řemenice provádějte pouze měkkým kartáčem nebo 

čistým vlněným hadříkem nebo papírovým ubrouskem. 
� Nepoužívejte žádná rozpouštědla a podobné čistící prostředky a v žádném případě vodu! 

 
 

Napnutí řemene hoblovky 
  

Po prvních 10 hodinách provozu zkontrolujte napnutí řemene a v případě 
potřeby ho dodatečně napněte (Obr. 60) – povolením matky 1 a 
utažením matky 2. Nakonec matku 1 utáhněte. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr . 58 

Obr . 59 

Obr . 60 
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Kontrola rozvíracího klínu 

Před započetím práce na stroji zkontrolujte rozvírací klín na: 
� trhliny; 
� prohnutí; 
� řádné upevnění na nosník; 
� mezeru mezi rozvíracím klínem a zubem věnce pilového kotouče, která musí být 3 až 

8 mm po celé šířce řezu; 
� soulad s tloušťkou pilového kotouče. 
� Prasklé, prohnuté a jinak deformované rozvírací klíny, které neodpovídají tloušťce pi-

lového kotouče, nesmí být použity. 
 

Kontrola chytače pro zabránění vymrštění obrobku 

� Každý chytač po otočení směrem nahoru se musí vrátit pod silou vlastní tíhy do původní 
polohy. 

� Zuby chytače musí být vždy ostré, jinak hrozí nebezpečí vymrštění obrobku. 
� Špatně se pohybující, pryskyřicí znečištěné chytače, očistěte kartáčem a terpentinem, aby 

se rozpohybovaly, a tlakovým vzduchem je vysušte. 
� V případě poškozeného chytače nahraďte tento vhodným novým chytačem. 
 

Kontrola dlabačky 
Při delším provozu je možné, že mezi válci a mezideskou a kanály stolu a podstavcem 
vznikne vůle. Odstranění vůle se provede následovně: 
Zajišťovací šroub příslušného válce se povolí a válcem se klíčem 17 otáčí tak, aby se 
odstranila vůle (osa válce je excentrická s excentricitou 1 mm). Poté se zajišťovací šroub 
opět utáhne. 
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6 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Před započetím prací na odstraňování vad odpojte stroj od přívodu elektrického proudu. 
 

 

Závada:  

 
    Stroj nestartuje 

    

  

Příčina:     Odstranění: 

Hlavní vypínač je v poloze ”0” vypnuto. Otočte vypínač do polohy ”1” – zapnuto. 

Jedno z tlačítek nouzového vypnutí je 
aktivované. 

Deaktivujte tlačítko nouzového vypnutí 
vytažením a současným otočením vpravo 

Ochranný kryt pily není správně namonto-
vaný (je otevřený), přičemž došlo k aktiva-
ci vypínače 

Kryt správně namontujte (zavřete). 

Pojistka přerušila provoz Pojistku vyměňte. Odstraňte příčinu výpadku 
pojistky. 

Automatický vypínač se vypnul. Automatický vypínač opět zapněte a odstraňte 
příčinu výpadku. 

Dvířka jednotky frézovacího vřetene nejsou 
dobře zavřena. 

Dvířka řádně zavřete. 

Frézovací vřeteno je zablokované, přičemž 
se aktivoval vypínač. 
 

Odblokujte frézovací vřeteno 

- V síti není napětí 

 

Zkontrolujte, zda-li jsou všechny tři fáze pod 
proudem. Zkontrolujte všechny kombinace L1-
L2, L1-L3, L3-L2 Obr. 30. 
Pokud není napětí v žádné fázi, znamená to, že 
není napětí ani v přívodní síti. 
- Pokud není napětí mezi L1-L2 a L3-L2 
mohou být příčiny následující: 
- Vada jedné fáze v přívodu 
- Spálená pojistka v rozvodné skříni přívodu 
- Volný kabel L2 
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Závada: 

Stroj se během provozu zastavuje  

  

Příčina: Odstranění: 

- Termokontakt odpojil elektromotor od 
napájení z důvodu přehřátí (nesprávný pro-
voz stroje – přetížení). 

- Stroj vypněte a počkejte, dokud motor ne-
vychladne. Zjistěte příčinu přetížení a odstraňte 
ji! Stroj pomocí zeleného vypínače opět 
spusťte. 
 

- Řemen pohonu je volný. - Řemen dotáhněte. 

- Opotřebovaný řemen, který spadnul na 
dno kanálu řemenice. 

- Řemen vyměňte po řádném vyčištění kanálu 
řemenice. 

   - Výpadek jedné nebo více fází Zkontrolujte, která. Odstranění závady však 
může provést pouze kvalifikovaný elektrikář. 

  

Závada:  

Motor je funkční, přesto se list pily 
zastavuje/ zpomaluje při kontaktu s 
obrobkem. 

 

  

Příčina:  

Řemen pohonu je volný. Řemen dotáhněte. 

Řemen a řemenice jsou znečištěny olejem 
nebo mazacím tukem. 

Řemen a řemenici důkladně očistěte, případně 
proveďte výměnu řemene za nový 

  

Závada:  

Velikost obrobku neodpovídá hodnotě 
nastavené na pravítku. 

 

  

Příčina: Odstranění: 

Pravítko je přestaveno Pravítko nastavte (Obr. 8) 

Stupnice podélného pravítka je posunutá Nastavte stupnici. 

  

Závada:  

Velikost obrobku neodpovídá hodnotě 
nastavené na pravítku. 

 

  

Příčina: Odstranění: 

Stupnice podélného pravítka je posunutá. Nastavte stupnici (Abb. 9) 
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Závada:  

Řez není rovný  

  

Příčina: Odstranění 

� Podélné pravítko není správně nasta-
veno 

. 

Podélné pravítko musí být nastaveno vůči 
pilovému kotouči tak, aby na vyváděcí 
straně bylo dosaženo posunutí 0.10 mm.    

 
 
а - b = 0.10mm 

 
Povolte matky В (Abb. 9) a jejich protilehlé 
matky D. Našroubujte jednu z matek А a její 
protilehlou matku D. Utáhněte matku В a její 
protilehlou matku D, přičemž dbejte na to, aby 
nosník F zůstal rovný. 

  

Závada:  

Desky nejsou řezány ve správném 
formátu 

 

  

Příčina: Odstranění: 

Pravítko pro příčné řezání není správně 
nastavené. 

Rukojeť В povolte. (Obr. 8) 
Šroub I otáčejte ve směru, v kterém musí být 
pravítko nastaveno kolmo na pohyb formáto-
vacího stolu. 

Závada:  

Vibrace během provozu stroje  

  

Příčina: Odstranění: 

Nevyvážený nástroj Proveďte správné nabroušení nástroje 
Zkontrolujte, jestli je páka pro zajištění polohy 
vřetene dobře utažená. 
Stroj vyrovnejte. 
Zkontrolujte nástroj na vyvážení. 
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Závada:  

Uvíznutí materiálu na začátku nebo na 
konci podávání při operaci frézování 

 

  

Příčina: Závada: 

Nedostatečně srovnaná plocha obrobku      Dbejte více na přesnost při srovnávání opra-
covávané plochy 
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7 PŘÍLOHA K NÁVODU NA OBSLUHU 

7.1 Elektrické zapojení 
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8 NÁHRADNÍ DÍLY 

8.1 Seznam elektrických součástek 
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8.2 Náhradní díly 

 



NÁHRADNÍ DÍLY 

 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Strana 64 

Bedienungsanleitung 5-fach Kombination K5 410VFP-3000  

 



NÁHRADNÍ DÍLY 

 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Strana 65 

Bedienungsanleitung 5-fach Kombination K5 410VFP-3000  

 



NÁHRADNÍ DÍLY 

 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Strana 66 

Bedienungsanleitung 5-fach Kombination K5 410VFP-3000  

 



NÁHRADNÍ DÍLY 

 

HOLZMANN Maschinen Austria  ξ  www.holzmann-maschinen.at Strana 67 

Bedienungsanleitung 5-fach Kombination K5 410VFP-3000  
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8.3 Objednávky náhradních dílů 

 
Použitím originálních dílů od společnosti Holzmann používáte díly, které spolu dokonale sedí a 
jejich montáž je časově méně náročná. Originální náhradní díly zajišťují delší životnost stroje. 

 
 

VÝSTRAHA 
 

 
 

Použití jiných než originálních náhradních dílů má za 
následek ztrátu záruky! 

 

Platí: 

Při výměně komponent/dílů používejte pouze originální náhradní díly. 
 

 
Adresu pro objednání dílů naleznete v kontaktech na zákaznický servis 
v předmluvě této dokumentace.
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9 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

 

 

 

HOLZMANN MASCHINEN AUSTRIA 

Humer GmbH 

Gewerbepark Schlüsslberg 8, 4710 Grieskirchen 

AUSTRIA 
Tel.: +43/7248/61116-0; Fax.: +43/7248/61116-6 

www.holzmann-maschinen.at 

 

 

CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Certificate of Compliance 

podle 

ES-Směrnice pro stroje 98/37/EWG 

ES-Směrnice pro nízká napětí 73/23/EWG 

ES-Směrnice elektromagnetické kompatibility 89/336/EWG 

 
according to 

EG directive 98/37/EWG 

EG - low voltage directive 73/23/EWG 

EG - directive: 89/336/EWG 

 

Popis: 5-ti operační kombinovaný stroj  
Name: combined 5 oepration machine 

HOLZMANN Typ K5 410VFP-3000 
 

Vydávající úřad / issuing authority:   TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg 

Kontrolní zpráva č. / audit report nr.:  03/160/35 

Kontrola shody podle:   Příloha I směrnice 98/37/EG  

audit in accordance with :    ammnendment I of directive 98/37/EG 
 

 

 
Tímto prohlašujeme, že výše uvedený typ stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU. Toto 

prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi nebyly od-
souhlaseny. 

Hereby we declare that the above mentioned machine meets the EC Directive in reference to its safety and 
health requirements. Any changes to the machine without our permission renders this document invalid. 

 

 

 

Grieskirchen, 26/01/2015 

Místo/Datum  City/date    Podpis / Signature 

       Erich Humer, ředitel 
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Sledování výrobku 
 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s výrobkem. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí na Vás a Vašich 
zkušenostech s prací se strojem. 

Jedná se o: 
• Vaše zkušenosti, které mohou být důležité i pro ostatní   

uživatele. 
• Problémy, které se vyskytly v určitých provozních situacích. 
• Návrhy na zlepšení výrobku. 

 

Prosíme Vás proto o zaznamenání Vašich zkušeností a poznatků 
z provozu a jejich zaslání na naši adresu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 
A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 
E-Mail: info@holzmann-maschinen-at 
 

 


