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2 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

VÝZNAM SYMBOLŮ 

 

 
CE-SHODA: Tento výrobek je v souladu se směrnicemi ES. 

  

 
 

PŘEČTĚTE SI TENTO 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 ke škodám na stroji a zraněním osob. 

  

 

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

  

 

 
Všeobecný pokyn 

  

 

 

 
Používejte ochranné prostředky! 

  

 

 

 
Stroj před úkonem údržby nebo před přestávkou v práci 
vypněte a odpojte ze sítě! 

  

 

 

 
Výstraha před rotujícími částmi! 

  

 

  Použijte ochranné pracovní rukavice. 

 

 Před použitím stroje se seznamte s návodem na obsluhu a ujistěte se, 
že jste zcela porozumněli jeho obsahu. 
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3 TECHNIKA 

3.1 Komponenty 

 

 

BTS 75-2 

1 Elektromotor brusného kotouče 13 Šroub pro nastavení výšky pilového pásu 

2 Elektromotor posuvu 14 Chladící systém (opce) 

3 Rameno elektromotoru kotouče 15 Převodovka 

4 Základna 16 Šroub nastavení náklonu kotouče  
(úhel zubu) 

5 --- 17 Rukojeť pro ruční nastavení 

6 Ovládací panel 18 Vačka 

7 Šroub pro nastavení výšky kotouče 19 Bezpečnostní šroub vačky 

8 Šroub pro nastavení velikosti posuvu 20 --- 

9 Páka 21 --- 

10 Tyč posuvu 22 Šroub nastavení posuvu 

11 Napínací držák pilového pásu 23 Držák tyče posuvu 

12 Šrouby držáku 24 Kámen 

 

Standardní kuličková ložiska 

6002 2ZR – 2 ks (Pozice 23); 608 2Z – 1 ks (Pozice 9); 6000 2ZR – 2 ks (Pozice 3) 

 



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at  6 

 BTS 75-2 

3.2 Ovládací pult 

1. Vypínač pro posuv pilového pásu 

2. Vypínač pro brusný kotouč 

3. Nouzový vypínač pro okamžité zastavení stroje 

 

 
  

1 2 3 
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3.3 Technické údaje 

PB 80N 

Výška broušeného pilového pásu 20 – 50 mm 

Délka broušeného pilového pásu 2000 – 5000 mm 

Tloušťka broušeného pilového pásu do 2 mm 

Vzdálenost mezi zuby pilového pásu 8 – 30 mm 

Ruční posuv pilového pásu 5 zubů/min. 

Automatický (motorový) posuv 70 zubů/min. 

Elektromotor brusného kotouče 0.25кW / 230V, 50Hz 

Elektromotor pro posuv 0.18kW / 230V, 50Hz 

Vnější rozměry stroje 750 х 750 х 350 mm 

Hmotnost 33 kg 

Rozměr balení 750x440x460 mm 

Celkový výkon 0.43 kW / 230V, 50Hz 

Rozměr brusného kotouče 175 х 6 х 20 mm 

 

Součást dodávky:  
Podpěry pro broušený pilový pás – 3 ks 

Brusný kotouč – 1 ks 

Stojan (podstavec) stroje 

 

Opční výbava:    
Světlo 

Chladící systém 

 

Popis stroje 
Stroj je určen pro broušení pilových pásů v poloautomatickém režimu. Změna nastavení 
vzdálenosti zubů a profilu zubů se provede ručně. Otáčení kotouče a posuv jsou realizovány 
elektromotory. Pohyb brusného kotouče (nahoru a dolu) umožňuje nastavení různých výšek zubu 
a nastavení velikosti posuvu umožňuje změnu délky kroku pily. Stroj je vybaven vačkou, což 
umožňuje broušení zubů s různými profily pilových pasů WOOD-MIZER. 
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PŘEDMLUVA 
 

Vážený zákazníku! 
 

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu 
poloautomatické ostřičky pilových pásu PB 80N. 

 
Obchodní označení výrobku bude pro účel tohoto návodu zkráceno na „stroj“. 

 

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. 

 

Osoby, které stroj přepravují, skladují, používají nebo s ním jinak manipulují, musí být 
seznámeny s tímto návodem na obsluhu! 

 

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 
informujte. 

 

Technické změny vyhrazeny! 

 

Po dodání zkontrolujte bezodkladně stav zboží a v případě neshod a poškození 
zaznamenejte tyto okamžitě do přepravního listu! 

Škody způsobené přepravou musí být nahlášeny přímo u nás nejpozději do 24 hodin od 
dodání. 

Na pozdější reklamace nebude brát společnost Holzmann zřetel. 

 

Autorské právo 
© 2016 

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 ve správním území Linz nebo příslušný soud pro 4170 Haslach. 

 

 

Kontakt na služby zákazníkům 
 

HOLZMANN MASCHINEN 

AT-4170 Haslach, Marktplatz 4 
AUSTRIA 

Tel +43 7289 71562 - 0 
Fax +43 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 
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4 BEZPEČNOST 

4.1 Účel použití 

Stroj se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu, při dodržení všech pokynů k provozu a 
bezpečnostních pokynů, při vědomí nebezpečnosti stroje! Závady, které mohou ovlivnit bezpečnost 
stroje, ihned odstraňte! Výrobcem předepsané provozní podmínky a podmínky údržby a péče o stroj 
jakož i bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu na obsluhu je nutné dodržovat. 

Je obecně zakázáno měnit nebo odstraňovat bezpečnostní prvky a zařízení stroje! 

Stroj je určen výhradně pro následující: 

Ostření pilových pásů. 

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

 
 

 

 VÝSTRAHA  
 

 Používejte pouze schválené brusné kotouče! 

 Nikdy nepoužívejte poškozené brusné kotouče! 

 Stroj nikdy nepoužívejte s vadnými nebo demontovanými bezpečnostními 
prvky 

 Odstranění nebo úprava bezpečnostních prvků může mít za následek 
poškození stroje a vážná zranění! 

VYSOKÉ RIZIKO ÚRAZU! 
 

 

Provozní podmínky: 

Stroj lze provozovat pouze za následujících podmínek: 

Vlhkost max. 70% 

Teplota od +5°С do +40°С 

 
Za nízkých teplot pod +5°С vyměňte běžný chladící prostředek za takový, který je vhodný pro 
aktuální teplotní podmínky. 

 

Stroj není určen pro venkovní použití. 

Stroj není určen do provozů s rizikem exploze. 
Stroj chraňte před vlhkem, deštěm a prachem! 

 
Nedovolené použití 

 Provoz stroje za podmínek nad rámec uvedený v tomto návodu na obsluhu není 

povolen. 

 Provoz stroje bez příslušných 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 povolené použití nástrojů, které nejsou určeny pro použití s tímto strojem. 

 Jakékoliv změny na konstrukci stroje nejsou dovolené. 

 Provoz stroje způsobem a k účelům, které neodpovídají 100% pokynům v tomto 

návodu, je výslovně zakázán. 

 Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru. Zejména, pokud se v blízkosti stroje 

nacházejí děti!  
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4.2 Bezpečnostní pokyny 

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

 

Zákony a nařízení platné v místě používání stroje mohou stanovovat minimální věk 
obsluhy a omezit tak používání tohoto stroje! 

 

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! 

 Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází! 

 Zajistěte dostatečné větrání pracoviště! 

 Stroj nikdy nepřetěžujte! 

 Při práci dbejte neustále na bezpečný postoj a bezpečnou vzdálenost od 
pilového pásu.  

 Pás nezakládejte, pokud je motor spuštěný. 

 Udržujte při práci ruce v bezpečné vzdálenosti od běžícího brusného 
kotouče.  

 Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog 
je práce se strojem zakázaná! 

 Je zákázáno čistit stroj, když je v provozu. 

 Dbejte místních požárních pravidel. 

 Na pracovišti musí být k dispozici lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci. 

 

 
 

  Stroj smí obsluhovat pouze jedna osoba. 

 Stroj smí být obsluhován pouze vyškolenými osobami (seznámenými a 
rozumějícími tomuto návodu na obsluhu), které nedisponují omezeními v 
podobě motorických schopností. 

 Nepovolané osoby a zvláště pak děti, jakož i nevyškolené osoby se musí 
zdržovat mimo dosah stroje! 

 Dbejte na to, aby se v blízkosti stroje nenacházely další osoby, které by 
mohly být ohroženy od odletujících špon nebo při přetržení pilového 
pásu. Bezpečná min. vzdálenost: 5 m! 

 Stroj skladujte mimo dosah dětí 
 

 
 

 

 

 Při práci se strojem nenoste volné šperky, dlouhý oděv, kravaty. 
Nebezpečné jsou i dlouhé rozpuštěné vlasy (použijte síťku na vlasy!). 

 Volné části oděvu apod. se mohou namotat na pohyblivé části a způsobit 
tak vážná zranění! 

 

 

 
  

 Při práci se strojem a na stroji používejte vhodné ochranné prostředky 
(přiléhavé pracovní oblečení, ochranné brýle, chrániče sluchu a masku 
proti prachu)! 
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 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!  

 Ujistěte se, že je stroj vypnutý, než ho zapojíte do sítě!  

 Nepoužívejte stroj, pokud má vadný vypínač.  
 

 
 

 

  

 Používejte výhradně originální zástrčku, která do zásuvky pasuje 
(žádné adaptéry atd.) 

 Vždy, když pracujete se strojem na elektrický pohon, je třeba vysoké 
opatrnosti! Hrozí totiž riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo 
řezného poranění; 

 Stroj chraňte před vlhkem (riziko zkratu!) 

 Elektrické přístroje a zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých 
kapalin a plynů (riziko exploze!) 

 Pravidelně kontrolujte přívodní kabel na poškození 

 Kabel nikdy nepoužívejte k vlečení stroje nebo k upevňování obrobků! 

 Chraňte přívodní kabel před vlivy tepla, oleje a ostrých hran předmětů. 

 Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými částmi. 

 
 

 

  

 Riziko vážných poranění na rukou od ostrých hran. 

 Prsty udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí! 

 

Stroj je zkonstruován tak, aby vyhovoval bezpečnostním předpisům. Přesto trvá riziko poranění 
obsluhy stroje nebo třetích osob, tak jako poškození samotného stroje. 

Pro předcházení tohoto nebezpečí musíte dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto 
návodu na obsluhu. Všechny osoby nacházející se v blízkosti stroje musí být seznámeny a 
porozumět bezpečnostním pokynům před uvedením stroje do provozu. Nedodržování 
bezpečnostních podmínek může mít za následek zranění osob a škody na majetku.  

 

Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu na obsluhu, které vyžadují zvláštní 
pozornost, jsou označeny symboly. 

 

4.3 Další rizika 

 
 

 

 VÝSTRAHA  
 

Je třeba vzít na vědomí, že existují další rizika při práci se strojem. 

I při běžných úkonech (i těch nejjednodušších) je proto třeba zvýšené 
opatrnosti. Bezpečná práce závisí na Vaši koncentraci! 
 

 

I přes dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další rizika: 

 

 Nebezpečí poranění rukou/prstů od rotujícího brusného prostředku při provozu stroje.  

 Nebezpečí poranění od ostrých hran obrobku, především při nevhodně zajištěném 
obrobku bez použití příslušného nářadí nebo přípravku. 

 Nebezpečí poranění: Vlasy a volné části oděvu apod. mohou být zachyceny  
a namotány na pohyblivé části stroje! Dodržujte bezpečnostní pokyny pro pracovní 
oblečení. 
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 Nebezpečí zranění od kontaktu s částmi stroje, které vedou elektrický proud. 

 Nebezpečí poškození zraku od vymrštěných částí a to i při použití ochranných brýlí. 

 Nebezpečí trvalého poškození sluchu při dlouhodobém používání stroje bez ochrany 
sluchu. 

 

Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, pokynů k údržbě  
a péči o stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou.  

 

Přes veškeré ochranné pomůcky a bezpečnostní výbavu stroje jsou Vaše koncentrace na práci  
a technické předpoklady pro obsluhu stroje tím nejdůležitějším bezpečnostním faktorem! 
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5 MONTÁŽ 

5.1 Úkony přípravy 

Po obdržení zásilky zkontrolujte, zda-li jsou všechny její části v pořádku. Poškození nebo chybějící 
části okamžitě oznamte svému prodejci nebo přepravci. Viditelná poškození způsobená přepravou 
musejí být neprodleně zaznamenána do dodacího listu. Na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel. Zboží bude považováno za řádně dodané. 

5.1.1 Pracoviště 

Pro stroj zvolte vhodné místo s dostatkem světla.  

Zajistěte dostatečný prostor kolem stroje. 

Dbejte přitom bezpečnostních pokynů a rovněž rozměrů stroje. 

Zvolené místo musí disponovat příslušnou přípojkou na elektrickou síť. 

 

Pro optimální funkci stroje a maximální přesnost broušení se doporučuje instalovat 
stroj na desku nebo jiný tvrdý povrch. 

Stroj musí být ochráněn před vlhkem! 

 
Pro zajištění dobrého stavu stroje dbejte platných hygienických norem a pravidel pro větrání 
pracoviště. 

5.2 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. 

Následující pokyny jsou určeny vašemu elektrikáři. Elektrickou přípojku stroje smí realizovat 

výhradně kvalifikovaný elektrikář! 

1. Elektrické připojení stroje je připraveno pro provoz s uzemněnou zásuvkou! 

2. Zástrčka dodaná se strojem nesmí být měněna! 

3. Uzemňovací vodič je v provedení žluto-zelené barvy! 

4. Přívod elektrického proudu musí být jištěný pojistkou 16A. 

5. Zkontrolujte, že přívodní napětí a frekvence odpovídají údajům na štítku stroje. 

6. Po realizaci přípojky zkontrolujte správný směr chodu stroje. 

7. Pokud se stroj točí opačně, musíte prohodit dvě fáze.  

8. V případě opravy nebo výměny nesmí být uzemňovací vodič připojen k zásuvce pod 

napětím! 

9. Ujistěte se, že se prodlužovací kabel nachází v bezvadném stavu a je vhodný pro přenos 

příslušného napětí. Poddimenzovaný kabel snižuje výkon a silně se zahřívá. 

10. Poškozený kabel musí být okamžitě vyměněn! 
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6 PROVOZ 

Stroj používejte pouze v bezvadném stavu. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu 

stroje. Bezpečnostní výbava stroje, elektrická vedení a ovládací prvky je rovněž nezbytné 

kontrolovat. Proveďte zároveň kontrolu šroubových spojů na poškození a dotažení. 

6.1 Provozní pokyny 

 

VÝSTRAHA   
 

Opravy a přestavby provádějte vždy při odpojeném stroji  
ze sítě! 

 

6.2 Pilový pás 

 

POKYN 
 

Pilový pás je velice ostrý. Buďte velice opatrní, abyste tak předešli 
zbytečným zraněním.  

Při manipulaci s pilovým pásem používejte vždy ochranné rukavice! 
 

 

Základním předpokladem pro správnou práci s pásovými pilami dosažením vysoké kvality řezání 
dřeva je použití kvalitních, dobře naostřených pilových pásů se správným zkosením zubů. 

Pro kvalitní zpracování dřeva musíte nastavit vhodné otáčky. 

Je velice důležité materiál přisunovat pomalu a rychlost posuvu postupně zvyšovat, dokud 
nedosáhnete optimálního řezání. 

Pokud je pilový pás tupý, snižování rychlosti posuvu materiálu není účelné, protože se postupně 
hromadí piliny mezi zuby, což zhoršuje práci pilového pásu. Tupý pilový pás se pak extrémně 
zahřívá. 

Silný přítlak na materiál nezvyšuje kvalitu řezu, ale naopak snižuje životnost přehřátého a 
přetíženého pilového pásu. 

Kvalitu řezu je v přímé souvislosti s řádnou a správnou údržbou stroje a pilového pásu. 

V případě problémů s přesností a kvalitou řezu se v 90% případů jedná o problém na pilovém 
pásu. Pouze cca v 10% případů je příčina ve špatném nastavení stroje. 

!   Pilový pás běžící na volno se tupí. Dochází k jeho předčasnému opotřebení!!! 

 

Vysvětlení pojmů: 

Rozteč (délka) zubů – vzdálenost mezi hroty dvou přilehlých zubů  

Výška zubu – vzdálenost od hrotu/špičky zubu po jeho nejnižší bod. Tato vzdálenost je velice 
důležitá a určuje míru odstranení pilin při řezání. Tato výška musí být při ostření zachována. 

Úhel zubu – velikost, měřená ve stupních, která vyjadřuje náklon zubu dopředu proti kolmici 
pilového pásu. 

(Přední) Úhel čela – úhel mezi přední plochou zubu a spodní plochou pilového kotouče. Tento 
úhel musí svírat 90°. Je důležitý pro správné řezání dřeva a zakladním faktorem při ostření. Počet 
stupňů, o které je čelo nakloněno dopředu od 90 stupňů. Větší úhly jsou agresivnější 
a táhnou pilový pás rychle měkkým dřevem, zatímco menší úhly umožňují řezání tvrdého dřeva. 

Přímý zub – přímý zub usnadňuje odstranění pilin při řezání.  

Zkosení zubu – kolmý náklon zubu na jedné straně, měřeno od rovného zubu.  
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Broušení a zkosení zubu 

Optimální výsledek zpracování dřeva je závislý na volbě vhodného pilového pásu pro daný druh 
dřeva. 

Existují rozdíly mezi jedním druhem dřeva, které závisí od místa původu (země) dřeva.  

Poškození pilového pásu mohou nastat při příliš silném přítlaku na řezaný dřevěný materiál, 
pokud je list pilového pásu příliš slabý, aby unesl takové přetežování. Kritickým místem na 
pilovém pásu je základna zubu (kořen zubu). Je proto DŮLEŽITÉ pilový pás včas ostřit, protože 
malé štěrbiny vedou nevyhnutelně k nenapravitelným rozštěpům. Pilový pás nenechávejte nikdy 
běžet na volnoběh, dochází k jeho poškození více než při samotném řezání.  

 
 

POZOR 
 

Stroj nenechávejte nikdy běžet na volnoběh! 
 

 

DŮLEŽITÉ: Neřežte více než 2 hodiny a poté nechte pilový pás“ odpočnout “, aby se opět 
spravila struktura ocele. 

Zkušenosti a dodržování pravidel a pokynů pro péči o pilový pás jsou předpokladem pro lepší 
výsledky a přesnost řezání a zajišťují delší životnost listu pilového pásu. 

Pokud máte přesto špatné výsledky a pilový pás ve větší míře neřeže správně, je často obtížné 
najít příčinu. Ve většině případů je příčinou poklesu kvality řezání špatná práce s pilovým pásem. 
Jedná se v takovém případě o chybu obsluhy. 

 

Níže jsou uvedeny nejčastější příčiny přetržení/prasknutí pilového pásu: 

1. Řezání s tupým pilovým pásem je nejfrekventovanější příčinou špatných výsledků práce. 
Takové pilové pásy jsou silně tlačeny a napnuty a vznikajích u nich štěrbiny. 

Provádějte výměnu a ostření pilových pásů ve správný čas! 

2. Když je pás ostřen, není zachován profil zubu.  

3. Pilový pás je se špatným zkosením zubů. 

Při šrankování (kosení zubu) to nepřežeňte s jeho ohýbáním! 

(Zub ohněte pouze u linky E – viz. vyobrazení níže) 

4. Příliš vysoké otáčky při řezání nezvyšují kvalitu práce – pilový pás je přetěžovaný, přehřívá se 
a dochází k jeho poškození. 

5. Příliš tvrdé brusné kotouče s hrubou strukturou se nedoporučují – způsobují okem neviditelné 
štěrbiny na kořeni zubu. 

6. Brusný kotouč není včas vyčištěn a/nebo vyměněn. 

7. Příliš silný přítlak kotoučem při ostření způsobuje velké zahřátí kořene zubu  
(ocel se zbarví do modře-fialové barvy). 

8. Nenechávejte stroj běžet na volnoběh. 

9. Zajistěte přesné vedení pilového pásu. 

 

 

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA PRASKLIN 

 

Pilový pás očistěte tak, aby se odstranili piliny a nánosy (např. nánosy pryskiřice apod.) a 
zkontrolujte ho na štěrbiny. Malé prasklinky lze při broušení odstranit nastavením zubového 
profilu. Pokud jsou ale praskliny příliš hluboké, nelze je tímto způsobem odstranit a pilový pás 
musí být obrácen. 
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ZUBY PILOVÉHO PÁSU (OSTŘENÍ) 
 

POZOR 
 

Pilový pás je velice ostrý. Buďte velice opatrní, abyste tak 
předešli zbytečným zraněním.  

Při manipulaci s pilovým pásem používejte vždy ochranné 
rukavice! 
 

 

ÚHEL 

Konvergenční úhel (na zadní části zubu) musí být 10-12° a přední úhel (úhel zubu) se liší pro 
řezání různých druhů dřeva:   

 

PB 80N 

Zmrzlé dřevo 9° 

Tvrdé dřevo 11° 

Středně tvrdé dřevo 17° 

Měkké dřevo 19° 

 

    

 

 

 

 

 
Přední čelní úhel musí být 90° (viz. vyobrazení vpravo) 
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PROFIL ZUBU 

Při ostření pilového pásu je důležité, aby byl zachován původní profil zubu a zahloubení v jeho 
základně (kořen zubu). Proto je nezbytné použít kvalitní brusný nástroj. Čím kvalitnější je 
broušení, tím lepší bude průběh řezání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DŮLEŽITÉ  
 

Při ostření musí být zuby opracovány ze všech stran (čelo, hřbet, 
kořen zubu), aby se odstranily mikro trhliny. Profil zubu musí být 
však zachován. 

Po ostření nechte pilový pás běžet v tryskacím písku – zvyšuje to 
kvalitu řezání, protože brusný kotouč naostří pilový pás zcela 
jemně. 

 

 

 

VELIKOST ZKOSENÍ ZUBŮ 

Tento rozměr představuje náklon hrotu zubu vůči ploše pilového pásu, což zajišťuje 
bezproblémové řezání. 

Tento rozměr závisí na: 

а) Druhu dřeva – měkké dřevo vyžaduje větší zkosení zubů než tvrdé. 

b) Vlhkost dřeva – vlhké dřevo vyžaduje větší zkosení zubů než suché. 

c) Obsah pryskiřice – dřevo s vyšším obsahem pryskyřice (např. borovice) vyžaduje větší zkosení 
zubů. 

d) Hustota letokruhů – čím vyšší je hustota letokruhů, tím menší musí být zkosení zubů. 

e) Stav dřeva – zmrzlé dřevo vyžaduje menší zkosení zubů. 

f) Vlákno dřeva – dřevo se silným vlákenm (např. topol) vyžaduje velmi velké zkosení zubů. 

g) Stav pilového pásu – pokud se při řezání vyskytují rány, je zapotřebí většího zkosení zubů.  

h) Posuv materiálu – při větším posuvu je zapotřebí většího zkosení zubů. 
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NASTAVENÍ VELIKOSTI ZKOSENÍ ZUBŮ 

Zuby musí být podle rozměrů uvedených níže: 

   В = zub se stoupáním vpravo (0.4 – 0.5 mm) 

   С = zub se stoupáním vlevo (0.4 – 0.5 mm) 

   (Náklon na jedné a druhé straně vůči rovnému zubu) 

   D = bez náklonu (přímý zub, odstraňuje piliny při řezání) 

 

Standardní rozměry zkosení zubu jsou 0.4-0.5 mm, ale v praxi jsou používaná zkosení od 0.2 mm 
do 0.8 mm. 

Pouze horní část zubu – nad linkou E – může být ohnuta. 

 
 

POZOR 
 

Zuby pilového pásu musí být ohýbány v jejich nejslabší části. V 
opačném případě se může pilový pás rozpadnout nebo přetrhnout! 

Čím lepší je zkosení zubu, tím lépe bude možné řezat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Nastavení pilového pásu a profilu zubu 

Stroj je nastavený továrně.  

 

6.4 Nastavení profilu zubu 

Nastavení stroje je možné provést 3 způsoby. 

 

HLOUBKA ZUBOVÉHO PROFILU 

Proveďte seřízení šroubem /7/ v různých otvorech páky /9/ pro zvětšení nebo zmenšení hloubky 
zubu. 

Hloubka se zvětšuje, když pohybujete vlevo a nemění se, když ustavujete vpravo – v tomto 
případě se mění náklon zadní strany zubu (viz. vyobrazení níže) 
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            HLOUBĚJI                                   ROVNO                                            BEZ HLOUBKY 

 

6.5 Délka kroku – změna posuvu 

Pokud změníte excentricitu kamene, změní se i práce tyče posuvu. Vždy nastavte o něco větší 
posuv, než je skutečná rozteč zubu.   

Kámen vyšroubujte, proveďte posun a opět našroubujte /22/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Změna profilu zubu 

Při otočení vačky /18,19/ se při broušení změní reliéf prostoru mezi zuby (vyobrazení níže)  



  

HOLZMANN MASCHINEN GmbH   www.holzmann-maschinen.at  20 

 BTS 75-2 

 

 

6.7 Příprava a seřízení stroje 

Upevněte nohy stroje. Stroj vyrovnejte. Podpěry pilového pásu upevněte na základnu a nastavte 
jejich délku. 

 
 

POZOR 
 

Body 1 až 6 provádějte při vypnutém stroji! 
 

 

 

1. Rameno motoru /3/ zvedněte a nasuňte pilový pás na napínací držák /11/. 

2. Výšku pilového pásu nastavte pomocí šroubů /13/ tak, aby byl nejnižší bod zubu přibližně 2 
mm nad držákem (viz. vyobrazení níže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Délku podpěr nastavte tak, aby se pilový pás mohl volně pohybovat. 

4. Šrouby /12/ našroubujte tak, aby se pilový pás mohl volně pohybovat a současně byl zajištěn 
v požadované poloze. 

5. Při náklonu ramene motoru /3/ pomocí šroubu /16/ se změní úhel zubu. Poté opět šroub 
utáhněte. 

6. Rameno motoru /3/ dejte do původní polohy. 

7. Tvar brusného kotouče a každého nového kotouče nastavte podle obrázku. 
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8. Pomocí šroubů /7 a 8/ a otáčením rukojeti /17/ nastavte kopírování profilu zubu. 

Otočení šroubu /7/ doprava – rameno motoru se pohybuje nahoru!  
Otočením doleva se rameno motoru pohybuje dolu. 

 

Otočení šroubu /8/ doprava se tyč posuvu /10/ pohybuje dozadu!  
Otočením doleva se tyč posuvu pohybuje dopředu. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pokud není možné nastavit požadovaný profil, vyměňte otvor šroubu /7/ na páce /9/ (viz. 6.6). 
Pokud opět nelze správně zkopírovat, musíte změnit profil zubu (6.6 Změna profilu zubu). 
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10. Motor brusného kotouče zapněte a důkladně zkontrolujte nastavení (šroubů /7 -8/) otáčením 
rukojeti /17/. 

 

Přední strana zubu bude vždy méně opracována (naostřena) než zadní strana. To je 
základní pravidlo pro ostření všech typů zubů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Motor posuvu zapněte. 

12. U nových nebo velice tupých pilových pásů musí být prostor mezi zuby (profil) vícekrát 
opracován. 

 

POZOR: Při příliš hlubokém broušení přední strany (čela) zubu může dojít ke změně předního 
(čelního) úhlu, jakož i k zásadní změně profilu zubu. Při silném broušení dojde k poškození 
brusného kotouče.   

 

 

 

6.8 Výměna brusného kotouče 

 

POKYN 
 

Před výměnou brusného kotouče stroj vypněte a zajistěte proti 
nežádoucímu spuštění! 
 

 

- Rameno motoru /3/ zvedněte. 
- Odšroubujte boční kryt. 
- Kotouč pomocí klíče a přírubu odšroubujte. 
- Starý kotouč sundejte, nasaďte nový a přišroubujte přírubu. 
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- Boční kryt opět přimontujte. 
- Rameno motoru sklopte dolů. 
- Motor pro pohon kotouče zapněte a nechte min. 2 min. běžet. 
- Tvar kotouče opracujte pomocí brusného kamene. 

 

6.9 Mazání      

Při provozu stroje dochází při broušení k produkci prachových částic, proto je velice důležité dbát 
pravidel pro mazání stroje. 

Údržbu stroje provádějte denně. 

- Vrstvu prachu na krytu a v prostoru brusného kotouče řádně odstraňte. 
- Očistěte základnu a všechny části stroje. 
- Alespoň jednou za měsíc namažte hladké části páky /9/ a šroubů /7-8/. 

 
 

POKYN 
 

Před tímto úkonem stroj vypněte a zajistěte proti nežádoucímu 
spuštění! 
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7 ÚDRŽBA 

 

 
 

POZOR  
 

Čištění a údržba při zapojeném stroji: 

 

Při nežádoucím spuštění stroje hrozí poškození majetku nebo 
zranění osob! 

 

Platí: Před započetím údržby stroj vypněte a odpojte ze sítě. 
 

 

Stroj je nenáročný na údržbu a pouze několik málo dílů vyžaduje z hlediska údržby pozornost 
obsluhy. 

Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit. 

 

POKYN 

Pouze pravidelně a správně udržovaný stroj bude sloužit spolehlivě k Vaší spokojenosti.  

Absence nebo nevhodná údržba a péče o stroj vedou k nehodám a úrazům. 

Opravy, které vyžadují odborné znalosti, musí být svěřeny autorizovanému servisu.  

Neodborné a nevhodné servisní zásahy mohou poškodit stroj nebo ohrozit Vaši 
bezpečnost. 
 

 
Pravidelně kontrolujte, zda-li jsou výstražné a bezpečnostní štítky a samolepy na stroji 
v bezvadném a čitelném stavu.  

Před každým použitím zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků! 

Uskladnění stroje je možné pouze v suchém prostředí a musí být zajištěn proti vlivu počasí. 

Před prvním uvedením stroje do provozu, a následně každých 100 odpracovaných hodin, je nutné 
aplikovat tenkou vrstvu oleje nebo mazacího tuku na všechny pohyblivé části a jejich spoje 
(pokud je to potřeba, před mazáním očistěte kartáčem od špon a prachu). 

 

7.1 Čištění 

Po každém použití musí být stroj a jeho součásti řádně očištěny.  
Před čištěním se ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojený od sítě! 

Stroj čistěte od brusného prachu měkkým smětáčkem nebo tlakovým vzduchem. 

Kryt stroje očistěte vlhkým hadříkem a případně použijte běžný mycí prostředek. 

 
 

POKYN 
 

Použití čistících prostředků jako rozpouštědel, agresivních 
chemikálií nebo abrasivních prostředků má za následek poškození 
stroje! 

Platí: Při čištění používejte vodu a v případě nutnosti jemné čističe! 
 

 

Nelakované plochy stroje ošetřete proti korozi běžnými prostředky  
(např. antikorozním přípravkem WD40). 
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7.2 Likvidace 

Váš stroj nevyhazujte do komunálního odpadu. Kontaktujte místní orgány pro získání 
informací o správné likvidaci a dostupných možnostech likvidace odpadu. Pokud si u 
vašeho obchodníka zakoupíte nový nebo podobný stroj, je tento povinen starý stroj od 
vás bezplatně převzít k odborné likvidaci. 
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8 NÁHRADNÍ DÍLY 

8.1 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 jsou zárukou delší životnosti stroje. 
 

POKYN 

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

Platí: Při výměně komponent/dílů používejte pouze originální náhradní díly 

 

Při objednávání dílů použijte servisní formulář, který najdete na konci tohoto návodu na obsluhu. Vždy 
uvádějte typ stroje, číslo náhradního dílu a jeho název. Aby se předešlo neshodám, doporučujeme společně 
s objednávkou zaslat i kopii výkresu rozpadu náhradních dílů, na kterém Vámi požadované díly označíte. 

 

Adresu pro objednání dílů naleznete v kontaktech na zákaznický servis v Předmluvě tohoto 
návodu. 
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9 PLÁN ZAPOJENÍ 

! /    

Zkontrolujte, že napětí sítě, proudová ochrana a frekvence odpovídají specifikaci na 
štítku stroje.  
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10 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

D o v o z c e  /  D i s t r i b u t o r  
HOLZMANN MASCHINEN® 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43 7289 71562-0; Fax.: +43 7289 71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Název 

 Ostřička pilových pásů 

 

Typ 

 PB80N 

 

Směrnice-ES 

  ES-Směrnice pro stroje 98/37/ES  

 ES-Směrnice pro nízká napětí 2006/95/ES 

 

 
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 odsouhlaseny. 
 

 

 

Technická Dokumentace 

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 

 

Haslach, 04.11.2008 

Místo / Datum 

 

Klaus Schörgenhuber 

Jednatel 
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11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

(Stav k 26.03.2016) 

 

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 platí následující záruční podmínky: 

A) Záruka zahrnuje bezplatné odstranění veškerých vad stroje, za předpokladu splnění podmínek dle bodů (B-G), 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 (prodejní) doklad/nebo doklad o dodávce zboží 

 Vyplněný Servisní formulář s hlášením 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.  

Snadno odstranitelné vady budou odstraněny obchodním zastoupením, u rozsáhlejších vad si vyhrazujeme právo na 

odborné posouzení na adrese sidla firmy č. 4170 Haslach, Österreich. Pokud není v servisní smlouvě explicitně 

uvedeno jinak, platí, že místem pro vyřízení reklamace je sídlo společnosti  

HOLZMANN-MASCHINEN na adrese 4170 Haslach, Österreich.  

Tato záruka výrobce nekryje případné náklady na přepravu zboží do sídla firmy. 

E) Výluky ze záruky: 

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

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

síti. 

- Při nedodržení pokynů pro obsluhu stroje, nevhodném použití, nestandardních podmínkách prostředí, 

nevhodných podmínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj atd. 

- Při použití a/nebo zamontování neoriginálních dílů a příslušenství nebo při dodatečných úpravách, které nejsou 

schváleny společností HOZMANN. 

- U zanedbatelných odchylek výrobku od jeho popisu, přičemž tyto nemají vliv na hodnotu nebo použití stroje pro 

dané účely. 

- Při překročení zátěže stroje. Zejména při vadách způsobených přetížením stroje z důvodu jeho vytížení pro 

komerční účely, pro které tento stroj nebyl zkonstruován. 

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

G) 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: info@holzmann-maschinen.at  

FAX: +43 7289 71562 0 
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Moje zkušenosti / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

 

 

J m é n o :  

V ý r o b e k :  

D a t u m  n á k u p u :  

Z a k o u p e n o  v :  

E - M a i l :  

 

Děkujeme za Vaši spolupráci! 
 

 

KONTAKT 

HOLZMANN MASCHINEN 

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 

Tel.: +43 7289 71562 0 

Fax: +43 7289 71562 4 

info@holzmann-maschinen.at 

12 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU PRODUCT EXPERIENCE FORM 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost  
s výrobkem. 

We observe the quality of our delivered 

products in the frame of a Quality Management 

policy. 

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

Your opinion is essential for further product 

development and product choice. Please let us 

know about your: 

 

- Potíže, které se vyskytly během provozu 
výrobku. 

- Impressions and suggestions for 

improvement. 

- Chybné funkce stroje, které se vyskytly 
za určitých provozních podmínek. 

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

- Vaše vlastní zkušenosti z provozu, které 
mohou být užitečné i pro ostatní 
uživatele stroje. 

- Experiences with malfunctions that occur in 

specific operation modes 

Prosíme Vás o zaznamenání Vašich 
zkušeností a zaslání na naši adresu 
emailem, faxem nebo poštou: 

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: 



 

  


