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Vážený zákazníku! 
 

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k 
manipulaci a provozu stolní kotoučové pily TKS 315S. 

  

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 pří-
padným škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. 
Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na 
zdraví. 

 

Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení 
nebo obsah tohoto návodu mírně lišit od skutečnosti. V případě zjiš-
tění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě informujte. 

 

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 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel +43 7289 71562 - 0 
Fax +43 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 
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1 TECHNICKÉ ÚDAJE TKS 315S 

Výkon motoru  PS (S1 /S6) 2.4 / 3.8 

Rozměr stolu mm 500x800 

Rozměr prodloužení stolu (opce) mm 550x800 

Napětí / Frekvence V / Hz 220 / 50 

Max. výška řezu 90° / 45° mm 90 / 50  

Pilový kotouč 
průměr/otvor/tloušťka 

mm 315/30/3.0 

Stupeň krytí / třída krytí Type IP 40 / I 

Hmotnost Netto / Brutto kg 44 /56 

2 BEZPEČNOST 

2.1 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 bezpeč-
nost stroje, ihned odstraňte! 

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

 

Stolní kotoučová pila TKS 315S je určena výhradně k přiřezávání obrobků (masiv, dřevotřískové 
desky, dýha, apod.) bezvadným ostrým pilovým kotoučem. 

 

Větvě a podobné obrobky se zaobleným, kruhovým/ nerovným průřezem nesmí být zpracovávány 
bez příslušného jištění. Pilový kotouč může takové obrobky roztočit nebo i vymrštit. 

 

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

 

2.1.1 Provozní podmínky 

Stroj je určen pro práci za následujících provozních podmínek: 

 

Vlhkost max. 70% 

Teplota od +5°С   
do +40°С 

Nadmořská výška      max. 1000 m 

  

Stroj není určen pro venkovní použití. 

Stroj není určen pro provoz v místech s rizikem exploze. 
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2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

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

 

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

 
 

 

 

Pracoviště a podlahu kolem stroje udržujte v čistotě a zbavte ji 
případného oleje, tuku a zbytků od zpracovávaného materiálu! 
 

Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází! 
 

Stroj nepoužívejte venku! 

 

Práce se strojem je při únavě, ztrátě koncentrace případně pod 
vlivem léků, alkoholu nebo drog přísně zakázána! 
 

 
 

 
 

Stoupání na stroj je zakázáno!  

Hrozí těžká zranění při pádu nebo při převrácení stroje! 

 
 

 

 

Stroj TKS 315S smí být obsluhován pouze zaškoleným personálem.  

Nepovolané osoby, zejména děti, a nezaškolený personál se nesmí 
zdržovat v blízkosti běžícího stroje!  

 
 

     

 

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  
(ochranné rukavice, ochranné brýle, sluchátka atd.)! 
 

 

 

 

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

 
 

 

 

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! 
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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. 

 

2.3 Bezpečnostní výbava stroje  

 Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními prvky: 

 

 Ochranný kryt pilového kotouče: Je upevněn na rozvíracím klínu, aby se zabránilo kontak-
tu s kotoučem pily. 

 NOUZOVÝ vypínač. Nachází se na přední straně stroje. Kontrolujte jeho správnou funkci  
v pravidelných intervalech. 

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

 Posuvná tyč: Její použití je povinné při přiřezávání obrobků menších 120mm. 

 Podélné pravítko. Slouží pro přesné vedení obrobku u podélného řezání. Je vyrobeno  

 z hliníku.  

 Nastavení podélného pravítka je možné provést bez nářadí; pozici lze odečíst na stupnici. 

 Bezvadné ostré nástroje. Použitý tupých nástrojů je zakázáno z důvodu rizika vymrštění 
obrobku, přetížení stroje a vzniku nekvalitního opracování plochy obrobku. 

2.4 Další rizika 

 

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

 

 Nebezpečí poranění rukou/prstů od rotujícího pilového kotouče při spuštěném stroji. 

 Nebezpečí zranění při kontaktu s částmi, které vedou elektrický proud. 

 Nebezpečí zranění od zlomeného nebo vymrštěného pilového kotouče nebo jeho části, 
především při přetížení stroje nebo vlivem chybného směru otáčení.  

 Poškození sluchu v případě, že obsluha nepoužila vhodnou ochranu sluchu. 

 Nebezpečí zranění při odrazu obrobku nebo vymrštění obrobku nebo jeho částí.  

 Nebezpečí poranění očí při odletujících částech a to i při použití ochranných brýlí. 

 Nebezpečí vdechnutí jedovatého dřevěného prachu při práci s obrobky. 

 

 

Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, údržby  
a péče o stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou. Přes veškeré ochranné 
pomůcky a bezpečnostní výbavu stroje jsou Vaše koncentrace na práci a technické předpokla-
dy pro obsluhu stroje jakým je stolní kotoučová pila TKS 315S tím nejdůležitějším bezpeč-
nostním faktorem! 
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Nedovolené použití 

 

 Provoz stroje za podmínek přesahujících rámec použití uvedený v tomto návodu 

není dovolen.  

 Není dovolen provoz stroje s obrobky, které nejsou výslovně uvedeny v tomto ná-

vodu na obsluhu. 

 Případné změny na konstrukci stroje nejsou dovolené. 

 Provoz stroje s vadným nebo tupým pilovým kotoučem je zakázán. 

 Je výslovně zakázáno stroj dlouhodobě přetěžovat, neboť  dojde kvůli nadměrnému 

zatížení motoru k jeho poškození.  

 

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

Stolní kotoučová pila TKS 315S je hobby stroj pro přířez dřeva. 

Dávejte pozor na max. tloušťku obrobku v závislosti na úhlu řezání a zároveň na řezací výkon v 
závislosti na tvrdosti řezaného obrobku, ostrosti pilového kotouče a výkonu motoru! 

3.1 Součást dodávky 

Zkontrolujte si obsah dodávky: 

 

 Stolní kotoučová pila TKS 315S 

 SK pilový kotouč 36 zubů 

 Posuvný stůl 

 Rozšíření stolu 

3.2 Pracoviště 

 Řádně větrané 

 Dostatek místa (min. 1m ) kolem stroje  

 Uzemněný přívod elektrického proudu 220V/1F/50Hz popř. 400V /3F / 50Hz 

 

3.3 Montáž 

Kotoučová pila TKS 315S je dodána v předmontovaném stavu. 

3.3.1 Montáž nohy stojanu 

Čtyři nohy stojanu jsou pro transport sklopené. Nohy po vybalení opět odklopte. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistěte všechny nohy pomocí křídlových šroubů. 

 

 POZOR 
 

 

 

Při práci na neuzemněném stroji: 

Riziko těžkého poranění od rány elektrickým proudem v pří-
padě nesprávné funkce stroje! 

 

Platí: Stroj musí být uzemněn a připojen k uzemněné zásuvce. 
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3.3.2 Montáž přípojky odsávání 

Přípojku odsávání namontujte pomocí tří šroubů 3.5 
x 13 a tří šroubů M4x8 podle vyobrazení. 

 

3.3.3 Montáž pilového kotouče 

Motor zcela zvedněte. 

Montáž proveďte v následujícím sledu: 

 

 

 

 

Podložka 

Středící příruba 

Pilový kotouč 

Samoutahovací matka 

Matka s levým závitem 

 

Přírubu pevně utáhněte, přitom zajistěte matku. 

 

3.3.4 Montáž rozvíracího klínu 

 

Při montáži rozvíracího klínu dbejte na to, aby me-
zera vůči pilovému kotouči byla 3-7 mm. 

 

 

Namontujte vložku stolu. Desku vložky přiložte  
k otvoru a posuňte ji směrem k rozvíracímu klínu. 
 

Nakonec instalujte na rozvírací klín ochranný kryt 
pilového kotouče a připojte ho ke konci hadice od-
sávání. 

 

 

 

 

V případě, že pilový kotouč nekopíruje přesně para-
lelu se směrem řezání, přestože je na hřídeli správ-
ně namontován, lze pilový agregát jemně seřídit 
tak, že trochu povolíte 6 zajišťovacích šroubů, agre-
gát společně s pilovým kotoučem  
vyrovnáte a opět dotáhnete všech 6 šroubů. 
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3.3.5 Montáž posuvného stolu 

 

 Upevněte úhlové pravítko (4) 

na posuvný stůl (3) pomocí šroubů M6 (5). 

 

 Pomocí 4 šroubů s plochou hlavou (9)   

M6x16 namontujte nyní 

dva držáky (7) na oba konce 

stolu. 
  

 Nyní namontujte vedení stolu (1)  

s oběma držáky, každý pomocí jednoho  

šroubu (8). Ještě tyto šrouby 

zcela nedotahujte. 

 

 

 Vyrovnejte nyní  

výložník stolu 

tak, aby byl 

paralelně 

a v jedné 

rovině vůči 

pracovnímu 

stolu. 

 

Proveďte jemné ustavení 

podél boční a vertikální osy.  

Šrouby (9) a (8) pevně  

utáhněte po dokončení ustavení! 
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3.4 Elektrická přípojka 

 
 

 POZOR  
 

 

 

Při práci na neuzemněném stroji: 

 

Riziko těžkého poranění od rány elektrickým proudem 
v případě nesprávné funkce stroje! 

 

Platí: 

Stroj musí být uzemněn a připojen k uzemněné zásuvce. 
 

 

 

Připojení stolní kotoučové pily TKS 315S k elektrické síti a následné kontroly smí 
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 
 

 Standardně je stroj dodán BEZ zástrčky (400V).  
Montáž zástrčky vyhovující podmínkám místní sítě nechte nechte provést kvali-
fikovaným elektrikářem. 

 Zástrčku lze použít pouze do řádně instalované a uzemněné zásuvky! 

 Zástrčka dodaná se strojem nesmí být měněna. Pokud je vadná nebo nevhod-
ná, může být upravena nebo vyměněna pouze kvalifikovaným elektrikářem! 

 V případě opravy nebo výměny nesmí být uzemňovací vodič připojen k zásuvce 
pod napětím! 

 Prověřte s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, že bylo po-
rozuměno 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 kabelu  

 

Jištění 

do 10  2.5 mm2      12А АМ  

od 10 do 14           4.0 mm2   16А АМ  

od 14 do 18   6.0 mm2  20А АМ  

od 18 do 22 6.0 mm2   25А АМ  

od 22 do 28   10.0 mm2  32А АМ 

od 28 do 36   10.0 mm2   40А АМ  

od 36 do 46     16.0 mm2  50А АМ 
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PROVOZ 

3.5 Nastavení řezací hloubky a řezacího úhlu 

 

Ideální výška řezu je přibližně: 

 
výška obrobku + 

hloubka zubu pily + 

5mm 

 

Pro přesné nastavení se obraťte na svého truhláře. 

 

 

 

Vertikální úhel řezu resp. náklon pilového kotouče nastavíte pomocí ručního kola, kdy při jeho 
otáčení dojde pomocí mechanizmu zubové tyče k náklonu celého agregátu pily. Po nastavení 
řezacího úhlu utáhněte zajišťovací páčku ručního kola! 

3.6 Varianty řezu 

 

Podélné řezy, dlouhé řezy 

 

Použijte boční vedení prostřednictvím podélného pravítka. 

U přířezů o šířce menší 120 mm je pro přísun obrobku NEZBYTNÉ POUŽÍT POSUVNOU TYČ! 

 

Příčné řezy, krátké řezy 

 

Použijte úhlově nastavitelné pokosové pravítko. 

Pravítko ustavte do polohy 90° vůči pilovému kotouči a přiložte na něj obrobek. 

 
Tip: Při opakovaném řezání na stejnou šířku můžete použít podélné pravítko jako dodatečné 
postranní vedení. 

 

Řezy pod úhlem 

 

Použijte úhlově nastavitelné pokosové pravítko. 

Pravítko ustavte do požadované polohy (úhlu) vůči pilovému kotouči a přiložte na něj obro-
bek. 

 

3.7 Výstraha 

Před každým spuštěním stroje zajistěte jeho bezvadný stav! 
Zejména: Ostrý pilový kotouč bez prasklin a jiného poškození (nebezpečí úrazu!!!), rozvírací 
klín ve vzdálenosti min. 3 mm od zubů pilového kotouče, NOUZOVÝ vypínač plně funkční, 
všechny spoje řádně dotažené a stabilní. 
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4 ÚDRŽBA 

 
 

 POZOR 
 

 

 

Čištění a údržbu provádějte vždy při vypnutém stroji! 

 

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

 

Stroj je nenáročný na údržbu a pouze několik málo dílů musí být obsluhou udržováno. 

Před každým použitím stroje zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků stroje. 

Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit. Opravy mo-
hou být prováděny pouze kvalifikovanými osobami!  

Po každé pracovní směně musí být stroj a všechny jeho části řádně očištěny! Řádné a úplné čiš-
tění zaručuje dlouhou životnost stroje a je předpokladem bezpečného provozu stroje. 

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

4.1 Úkony údržby 

4.1.1 Před každým spuštěním 

Vizuální kontrola, zda-li má rozvírací klín mezeru 3-5 mm od pilového kotouče 

Vizuální kontrola ochranného zařízení krytu pilového kotouče 

Vizuální kontrola spínací skříňky a vedení kabelu na poškození. 

Vizuální kontrola pilového kotouče na bezvadný stav 

4.1.2 Měsíčně 

Spoje a pohyblivé součásti ošetřete tenkou vrstvou oleje. 

Kontrola funkce NOUZOVÉHO vypínače! 

 

4.2 Transport na krátké vzdálenosti 

Stolní kotoučová pila TKS 315S je vybavena dvěma transportními kolečky a dvěma transport-
ními rukojeťmi.  

Před transportem zasuňte zcela pilový kotouč pod úroveň povrchu stolu! 

 

4.3 Transport na dlouhé vzdálenosti 

Před transportem demontujte ochranný kryt pilového kotouče, pilový kotouč zasuňte zcela 
pod stůl! Náklon pilového kotouče nastavte na cca 25° a v této poloze zajistěte. Posuvné sto-
ly, podélné pravítko, prodloužení stolu a pokosové pravítko demontujte. 

Nohy stolu sklopte. Pokud je to možné, transportujte v původním obalu. 
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5 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Závada Možná příčina Odstranění 

Pila se neroztočí Závada v přívodu elektrického 
proudu do motoru. 

Vadný motor 

Přívod proudu zkontrolujte na 
poškození. 

Nechte zkontrolovat elektrikářem 
a případně zajistěte výměnu mo-
toru 

Pila se velice rychle přehří-
vá (3 min)! 

 

U přípojky 400V je pravděpo-

dobně přehozená fáze. 

 

Přívod proudu a 3-fázové napájení 

motoru nechte zkontrolovat elek-

trikářem! 

 

Motor se přehřívá po určité 
době provozu 

Přetížení motorů vlivem jednoho 
nebo více následujících faktorů: 

 

Tupý pilový kotouč 

 

Příliš dlouhý nebo nevhodný 
prodlužovací kabel! 

 

Tvrdý obrobek 

Příliš vysoká rychlost přísunu 

příliš dlouhá doba zatížení stroje 

 

Vysoká vlhkost vzduchu 

 

 

 
Nabroušení nebo výměna pilového 
kotouče! 
 

viz. kap. Elektrická přípojka 

 

 
Pomalejší přísun tvrdého obrobku 
 
Při delším provozu stroje dělejte 
přestávky v práci 

Při vyšší teplotě okolí popř. vlh-
kosti vzduchu motor chraňte před 
přetížením. 
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6 NÁHRADNÍ DÍLY 
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Schéma zapojení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ná-

sledek 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 doku-
mentace. 
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7 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Dovozce / Distributor  

HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

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

www.holzmann-maschinen.at 

Název / Name 

 Stolní kotoučová pila TKS 315S 400V, Stolní kotoučová pila TKS 315S 230V 

Typ(y) /  Model(s) 

 Holzmann TKS 315S 400V, HOLZMANN TKS 315S  230V  

Směrnice ES / EC-Directive(s) 

 98/37/ES Směrnice pro stroje / Machinery Directive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Hereby we declare that the mentioned machines fulfil the above stated EC-Directives. Any manipulation of the machines 
not authorized by us renders this document invalid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslach, 23.10.2015  Klaus Schörgenhuber, CEO 

Místo/place,  Datum/date Podpis / sign 



SLEDOVÁNÍ VÝROBKU 
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8 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU 

 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s výrobkem. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí na Vás a Vašich zku-

šenostech s prací se strojem. 

Jedná se o: 

• Vaše zkušenosti, které mohou být důležité i pro ostatní   uživa-
tele. 

• 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 
 

 


