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Přečtěte si návod a dodržuj-
te bezpečnostní pokyny! 

 

 

Technické změny, jakož i 
chyby tisku vyhrazeny! 

Read the operation manual 

carefully beforefirst use! 
Technical data subject to 
changes, errors excepted! 
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CZ VÝZNAM BEZPEČNOSTNÍCH 

SYMBOLŮ 

EN SAFETY SIGNS 

DEFINITION OF SYMBOLS 

    

 

 

CZ POZOR! Dbejte na bezpečnostní symboly! Nedodržování bezpečnostních 
předpisů a pokynů může vést ke škodám a zraněním! 

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

  

  

 

 

 

 

CZ PŘEČTĚTE SI NÁVOD! Přečtěte si návod k použití a údržbě a seznam-

te se se správným ovládáním stroje, abyste se vyhnuli poškození stroje a 
úrazu.  

EN READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully 
and get familiar with the controls n order to use the machine correctly and 
to avoid injuries and machine defects. 

  

  

 

CZ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY! Při práci používejte rukavice, bezpeč-

nostní obuv, bezpečnostní brýle a ochranu sluchu. 

EN PROTECTIVE CLOTHING! The operator is obligated to wear proper 
ear protection, safety goggles and safety shoes 

  

  

 

CZ CE-SHODNÉ – Tento výrobek odpovídá bezpečnostním směrnicím EU. 

EN EC-CONFORM - This product complies with the EC-directives. 
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! 
 

Tento návod k použití obsahuje informace a pokyny k uvedení do provozu a používání pákových 
nůžek na profily PSS22.  

Návod je nedílnou součástí stroje a nesmí od něho být odstraněn. Uschovejte ho pečlivě a vždy 
přidejte ke stroji, pokud ho předáváte někomu třetímu! 

 

Dbejte na bezpečnostní pokyny! 

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tento návod. Pomůže vám to vyhnout se ne-
správnému použití stroje, jeho poškození nebo případným zraněním. Dodržujte bezpeč-
nostní pokyny. Jejich nedodržení může vést ke škodám a zraněním. 

 

Vzhledem ke stálému vývoji našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah lehce lišit od sku-
tečnosti. Pokud byste v návodu objevili chybu, dejte nám prosím vědět na adresu zákaznického 
servisu.  

 

Technické změny a chyby vyhrazeny! 

 

Autorské právo 
© 2010 

Tento dokument je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv nedovolené 
kopírování, překlady nebo použití obrázků a fotografií bude soudně stíháno.  Soudním místem je 
Rohrbach! 

 

Adresa zákaznického servisu: 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 
 

MO-FR 8-12 & 13-17h   GMT+1 

 

 

 

 

Abb. 14 

 

Abb. 15 

 

Abb. 16 

 

Abb. 20 
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1 POUŽITÍ 
 

Tento stroj je možné použít k dělení plechu, kruhových materiálů, úhelníků, jeklů a pásoviny. Je 
vhodný pro stavby, drobnou kovovýrobu a údržbářské práce.  

 

2 TECHNICKÁ DATA 

 

Kruhová ocel 22mm 

Čtyřhranná ocel 20mm 

Pásoviny 90x14mm 

Úhelníky 60x7mm 

Ocelový plech 10mm 

T-profily 60x6mm 

Délka ostří 178mm (7‘‘) 

Hmotnost 98kg 

Vnější rozměry 86x32x61cm 

 
 

3 BEZPEČNOST 
 

 

1.) Před použitím stroje si pečlivě přečtěte návod. Zkontrolujte dotažení všech upevňovacích 
šroubů.  

2.) Všechny pohyblivé díly namažte. 
3.) Před stříháním musíte obrobek řádně upevnit, abyste zamezili škodám. 

4.) Dbejte na to, aby se vaše ruce a prsty nedostali pod ostří. 

5.) Dávejte pozor na rovnováhu, mějte odstup od obrobku, abyste zamezili škodám a zraně-
ním.  

6.) Dávejte pozor, abyste se nezranili ovládací pákou. Ovládací síly se může vzhledem k polo-
ze pružiny měnit.  

7.) Zamezte přístupu nepovolaným osobám a zvláště pak dětem. 
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4 OBSLUHA 
 

1.)  Stříhání plechů a pásoviny 

a. Zvedněte ovládací páku, čímž dojde ke zvednutí horního ostří. Ujistěte se, že je 
vzdálenost mezi ostřími dostatečná. 

b. Umístěte plech na spodní nůž. Dbejte na odpovídající velikost. Následně obrobek 
zajistěte nakloněním páky. Stlačením páky plnou silou poté proveďte odstřižení ma-
teriálu.  
 

2.) Stříhání kruhové oceli a hranolů 

a. Otevřete ovládací pákou ostří a zasuňte materiál do odpovídajícího otvoru v noži. 
Poté silou stlačte ovládací páku směrem dolů. 

 

3.) 2.) Stříhání L a T úhelníků 

a. Zasuňte horní čep na ovládací páce do předního otvoru. Otevřete ovládací pákou 
ostří a zasuňte materiál do stejného profilu v noži. Poté silou stlačte ovládací páku 
směrem dolů. 
 

4.) V desce se nacházejí dva otvory. Zvolte vhodný otvor podle síly materiálu. 

 

 

5 ÚDRŽBA 
 

1.) Mazání 

Před použitím naneste trochu běžné vazelíny na všechny pohyblivé díly a naplňte nádobku 
na olej vhodným strojním olejem. 

 

2.) Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, naolejujte ostří vhodným konzervačním ole-
jem.
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6 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

Poz. Název ks 

1 Tělo stroje 1 

2 Čep 1 

3 Nosná deska 1 

4 Podložka 7 

5 Matka 5 

6 Spoj. deska 2 

7 Kroužek 2 

8 Rukojeť 1 

9 Šroub 1 

10 Pouzdro 1 

11 Šroub 1 

12 Hranol 1 

13 Deska 1 

14 Sedlo ostří 3 

15 Nádoba na olej 1 

16 Ozubená deska 1 

17 Hřídel 3 

18 Podložka 1 

19 Pohyblivé ostří 1 

20 Šroub 2 

21 Tlačná deska 1 

22 Držák 1 

23 Čep 2 

24 Kryt 1 

 

Poz. Název ks 

25 Upevňovací deska 1 

26 Pohyblivý kus 1 

27 Čep 3 

28 Pružná podložka 5 

29 Čep 4 

30 Ovladač 1 

31 Horní V-ostří 1 

32 Malý čep 1 

33 Horní ostří 1 

34 Čep 1 

35 Pravá pružina 1 

36 Pouzdro 2 

37 Šroubovací pouz-
dro 

2 

38 Pružný čep 2 

39 Nosné vřeteno 1 

40 Levá pružina 1 

41 Šroub 1 

42 Spodní deska 1 

43 Čep 1 

44 Čep 1 

45 Rameno 1 

46 Rukojeť 1 

47 Kryt rukojeti 1 
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Dear Customer! 
 

This manual contains Information and important instructions for the installation and correct use of 

the profile steel shear PSS22. 

This manual is part of the machine and shall not be stored separately from the machine. Save it 

for later reference and if you let other persons use the machine, add this instruction manual to 

the machine. 

 

Please read and obey the security instructions! 

Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and 

prevents misunderstanding and damages of machine and the user’s health. 

 

 

Due to constant advancements in product design construction pictures and content may diverse 

slightly. However, if you discover any errors, inform us please. 

Technical specifications are subject to changes! 

 
Please check the product contents immediately after receipt for any eventual transport 
damage or missing parts. Claims from transport damage or missing parts must be 
placed immediately after initial machine receipt and unpacking before putting the ma-
chine into operation. Please understand that later claims cannot be accepted anymore. 

 
Copyright  

© 2011 

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, transla-

tion or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law – court of juris-

diction is A-4020 Linz, Austria! 

 

 

 

CUSTOMER SERVICE CONTACT 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 

service@holzmann-maschinen.at 
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7 USAGE 
 

This product can be used to cut the low-carton shaped steel, round-steel, angle-steel, square-
steel, strip-steel and sheet metal. It is especially suitable for building site, machining repairing. 

 

8 TECHNICAL DATA 

 

Round steel 22mm 

Square steel 20mm 

Strip steel 90x14mm 

Angle steel 60x7mm 

Steel plate 10mm 

T-steel 60x6mm 

Length of Blade 178mm (7‘‘) 

Weight 98kg 

Overall dimensions 86x32x61cm 

 
 

9 SECURITY 

 
 

8.) Before using this machine, read this manual carefully at first. Check the fastening screws 
of every part and see if they are loose, if loose please tighten them. 

9.) Lubricate the sliding place usually. 
10.) Before shearing, the work-piece must be fastened in order to avoid harming. 
11.) Be sure not to put finger under the blade 
12.) Keep ones balance, far away from the work-piece, in order to avoid harming. 
13.) Be care for the handle, in order to avoid harming. The strength of the handle is different 

because the position of the spring is different. 
14.) Keep children far away from the machine. 
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10 OPERATION 
 

5.)  Cut steel plate, strip steel 

a. Raise handle, make upper blade and down blade keeping a certain distance 

b. Put the steel plate on the down blade, ensure the suitable size, then tighten the 
handle, fix the work-piece with the plate, turn the handle downward strongly 
 

6.) Cutround and square steel 

a. Raise the handle, put the round(square)steel into the round(square) hole of the 
blade, and into the round(square)hole of the support plate, turn the handle down-
ward strongly. 
 

 

7.) Cut angle and T-steel 

a. Raise the handle put the work-piece into the groove(its shape is the same as the 
work-piece) and into the groove of support plate. 
 

8.) There are two holes in the connecting plate, operator can select anyone accord-
ing to the different position and strength. 

 

11 MAINTAIN 
 

3.) Lubrication 

Before using, apply some grease to the teeth, pour lubricating oil into the oil cup. 

4.) If not using the machine long time, smear blades with antirust oil 
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12 PARTSLIST 

Item Description Qty 

1 Body 1 

2 Bolt 1 

3 Support Plate 1 

4 Washer 7 

5 Nut 5 

6 Connecting Plate 2 

7 Ring 2 

8 Handle 1 

9 Screw 1 

10 Sleeve 1 

11 Screw 1 

12 Bar 1 

13 Plate 1 

14 Blade base 3 

15 Oil Cup 1 

16 Tooth Plate 1 

17 Shaft 3 

18 Washer 1 

19 Moving Blade 1 

20 Screw 2 

21 Press Plate 1 

22 Support 1 

23 Bolt 2 

24 Shield 1 

 

Item Description Qty 

25 Fixed Plate 1 

26 Moving Piece 1 

27 Bolt 3 

28 Spring Washer 5 

29 Bolt 4 

30 Adjustable Down 1 

31 V-Upper Blade 1 

32 Small Shaft 1 

33 Upper Blade 1 

34 Bolt 1 

35 Right Spring 1 

36 Sleeve 2 

37 Screw Sleeve 2 

38 Spring Pin 2 

39 Supporting Shaft 1 

40 Left Spring 1 

41 Screw 1 

42 Down Blade 1 

43 Shaft 1 

44 Bolt 1 

45 Arm 1 

46 Handle 1 

47 Handle Sleeve 1 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
(Stav k 10.03.2011) 

 

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. Jako doklad slouří 

originál faktury nebo jiného kupního dokladu. 

C) Pro nahlášení reklamace kontaktujte obchodní zastoupení společnosti HOLZMANN, u kterého jste výrobek zakoupili a 

předložte následující doklady: 

- kupní 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 od-

straněny obchodním zastoupením, u rozsáhlejších vad si vyhrazujeme právo na odborné posouzení na adrese firmy Mar-

ktplatz 4. 4707 Haslach, Rakousko. Pokud není v servisní smlouvě explicitně uvedeno jinak, platí, že místem pro vyřízení 

reklamace je sídlo společnosti HOLZMANN-MASCHINEN na adrese 4707 Haslach, Rakousko. 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 pod-

mínkách pro provoz, nedostatečné údržbě a péči o stroj atd. 

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

ny společností HOLZMANN. 

- 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 samo-

zřejmě i nadále servis společnosti HOLZMANN-Maschinen GmbH. V takovém případě uplatněte Vaše nezávazné poptávky s 

údaji dle bodu C) na náš zákaznický servis nebo nám pošlete vyplněný přiložený formulář. 

 

E-mail: service@holzmann-maschinen.at  

FAX: +43 7248 61116 6 

 

mailto:service@holzmann-maschinen.at
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GUARANTEE TERMS 
(applicable from 10.03.2011) 

 

Please consult our troubleshooting section for initial problem solving. Feel free to contact your HOLZMANN re-

seller or us for Customer Support! 

 

Warranty claims based on your sales contract with your HOLZMANN retailer, including your statutory rights, shall 

not be affected by this guarantee declaration. HOLZMANN-MASCHINEN grants guarantee according to following 

conditions: 

A) The guarantee covers the correction of deficiencies to the tool/machine, at no charge, if it can be verified ade-

quately that the deficiencies were caused by a material or manufacturing fault. 

B) The guarantee period lasts 12 months, and is reduced to 6 months for tools in commercial use. The guarantee 

period begins from the time the new tool is purchased from the first end user. The starting date is the date on 

the original delivery receipt, or the sales receipt in the case of pickup by the customer. 

C) Please lodge your guarantee claims to your HOLZMANN reseller you acquired the claimed tool from with fol-

lowing information: 

>> Original Sales receipt and/or delivery receipt 

>> Service form (see next page) filed, with a sufficient deficiency report 

>> for spare part claims: a copy of the respective exploded drawing with the required spare parts being marked 

clear and unmistakable. 

D) The Guarantee handling procedure and place of fulfillment is determined according to HOLZMANNs sole discre-

tion in accordance with the HOLZMANN retail partner. If there is no additional Service contract made including 

on-site service, the place of fulfillment is principally the HOLZMANN Service Center in Haslach, Austria. 

Transport charges for sendings to and from our Service Center are not covered in this guarantee. 

E) The Guarantee does not cover: 

- Wear and tear parts like belts, provided tools etc., except to initial damage which has to be claimed 

immediately after receipt and initial check of the machine. 

- Defects in the tool caused by non-compliance with the operating instructions, improper assembly, in-

sufficient power supply, improper use, abnormal environmental conditions, inappropriate operating 

conditions, overload or insufficient servicing or maintenance. 

- Damages being the causal effect of performed manipulations, changes, additions made to the ma-

chine. 

- Defects caused by using accessories, components or spare parts other than original HOLZMANN 

spare parts. 

- Slight deviations from the specified quality or slight appearance changes that do not affect function-

ality or value of the tool. 

- Defects resulting from a commercial use of tools that - based on their construction and power output 

- are not designed and built to be used within the frame of industrial/commercial continuous load. 

F) Claims other than the right to correction of faults in the tool named in these guarantee conditions are not cov-

ered by our guarantee. 

G) This guarantee is voluntary. Therefore Services provided under guarantee do not lengthen or renew the guar-

antee period for the tool or the replaced part. 

 

SERVICE 
 

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still 

at your service as well with spare parts and/or machine service. Place your spare part / repair service cost inquiry by filing 

the SERVICE form on the following page and send it: 

via Mail to service@holzmann-maschinen.at 

or via Fax to: +437248611166 

 

mailto:service@holzmann-maschinen.at


 

 



 

 

Sledování výrobku 
 

Product experience form 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s vý-
robkem. 

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 de-

velopment and product choice. Please let us 

know about your: 

 

Jedná se o: - Impressions and suggestions for improve-

ment. 

• Vaše zkušenosti, které mohou být dů-
ležité i pro ostatní uživatele. 

- experiences that may be useful for other us-
ers and for product design 

• Problémy, které se vyskytly v určitých 
provozních situacích. 

- Experiences with malfunctions that occur in 

specific operation modes 

• Návrhy na zlepšení výrobku. 

Rádi bychom vás požádali o zapsání vašich 
zjištění do formuláře a odeslání na náš fax či 
e-mail: 

We would like to ask you to note down your ex-

periences and observations and send them to us 

via FAX, E-Mail or by post: 

 

Mé poznatky / My experiences: 

 

 

 

 

 

 

 

J m é n o :  

V ý r o b e k :  

D a t u m  k o u p ě :  

Z a k o u p e n o  o d :  

M ů j  e m a i l :  

 

D í k y  z a  v a š i  s p o l u p r á c i !  

 
 

ADRESA / CONTACTS: 

HOLZMANN MASCHINEN GmbH 

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA 
Fax 0043 7248 61116-6 

service@holzmann-maschinen.at 

 

mailto:service@holzmann-maschinen.at

