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Předmluva

Vážení zákazníci,
děkujeme vám za zakoupení výrobku firmy OPTIMUM. 
OPTIMUM kovoobráběcí stroje nabízí kvalitu, technicky optimální řešení a přesvědčí Vás optimálním
poměrem cena-výkon. Neustálé inovace a vývoj zajišťují vždy aktuální stav techniky a bezpečnosti strojů. 
Před uvedením do provozu si přečtěte prosím důkladně tento návod k obsluze a seznamte se se strojem.
Ujistěte se také, že všechny osoby, které stroj obsluhují, návod k obsluze přečetly a porozuměly mu. 
Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro další použití. 
Informace
Tento návod k obsluze obsahuje všechny nutné pokyny pro bezpečnou a řádnou instalaci, obsluhu a
údržbu stroje. Jsou tu popsány všechny funkce a pokyny spojené s bezpečností, na které musí uživatel
dbát. 
Tento návod k obsluze pevně stanovuje správný účel použití a obsahuje všechny potřebné informace pro
hospodárný provoz a zajištění dlouhé životnosti stroje. 
V kapitole Údržba jsou popsány všechny údržbářské práce a funkční zkoušky, které musí uživatel pravi-
delně provádět. 
Vyobrazení a informace, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se mohou od Vašeho produktu lišit.
Výrobce se snaží o trvalou obnovu a vylepšení svých produktů, a proto mohou být provedeny optické a
technické změny, aniž by byly předem ohlášeny. Vyobrazení stroje v tomto návodu k obsluze se mohou v
detailech lišit od skutečnosti. To však nemá žádný vliv na obslužnost stroje. 
Z těchto vyobrazení a údajů tak nelze vyvodit žádné nároky. Změny a chyby jsou vyhrazeny!
Vaše zlepšovací návrhy týkající se tohoto návodu k obsluze jsou důležitou součástí zlepšování našich
služeb, které Vám nabízíme. V případě otázek či zlepšovacího návrhu se na nás obraťte.

 
 
 
 

První hanácká BOW, s.r.o.

Weiss
   Weiss
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1 Bezpečnost

Ustálená vyobrazení

Tato část návodu k obsluze:
� vysvětluje význam a použití výstražných symbolů použitých v tomto návodu k obsluze,
� pevně stanovuje správný účel použití soustruhu,
� upozorňuje na nebezpečí, která mohou vzniknout pro Vás i další osoby při nerespekto-

vání návodu k obsluze,
� informuje o tom, jak se vyhnout nebezpečím.
Kromě tohoto návodu k obsluze také respektujte:
� příslušné zákony a nařízení,
� zákonná ustanovení pro předcházení nehod,
� výstražné, zákazové a příkazové symboly a varovné pokyny umístěné na stroji. 
V průběhu instalace, obsluhy, údržby a oprav stroje je nutné dodržovat evropské normy.
Jestliže v rámci národní legislativy dané země určení neplatí evropské normy, je nutné
dodržovat odpovídající platné předpisy konkrétní země.
Před prvním použitím stroje je v každé zemi nutné v případě potřeby provést opatření
nezbytná pro splnění příslušných předpisů.

NÁVOD K OBSLUZE VŽDY UCHOVÁVEJTE V BLÍZKOSTI STROJE.

INFORMACE

Pokud nelze problém vyřešit za pomoci tohoto návodu, kontaktujte s žádostí o odbornou
radu vašeho dodavatele. Informace lze také získat u výhradního dovozce:
První hanácká BOW spol. s r.o.
Příčná 84/1 
779 00 Olomouc
Česká republika
Telefon: +420 585 378 012 
Fax: +420 585 378 013
e-mail: bow@bow.cz 
web: www.bow.cz

� udává další pokyny

« vyzývá k akci

� výčet

První hanácká BOW, s.r.o.
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1.1 Bezpečnostní upozornění

1.1.1 Rozdělení rizik
Bezpečnostní upozornění rozdělujeme do různých stupňů. Níže uvedená tabulka poskytuje
přehled o přidělovaných symbolech (piktogramech) a signálových slovech ke konkrétním
nebezpečím a možným následkům.

Symbol Signálové slovo Definice / následky

NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí, které vede ke zranění osob nebo 
jejich smrti.

VAROVÁNÍ! Riziko: možné nebezpečí by mohlo vést ke zranění osob nebo 
jejich smrti.

POZOR! Nebezpečí nebo nejisté metody mohou vést ke zranění osob 
nebo škodě na majetku.

POZOR!

Situace, které mohou vést k poškození stroje a výrobku, jakož 
i k jiným škodám.
Žádné riziko poranění osob.

INFORMACE

Tipy pro použití a jiné důležité / užitečné informace a pokyny.
Žádné nebezpečné následky či možnost poranění.

Konkrétní symbol pro nebezpečí

nebo

obecné nebez-
pečí

nahrazujeme 
varováním před

poraněním 
rukou,

nebezpečným 
elektrickým 
napětím,

rotujícími díly,

První hanácká BOW, s.r.o.
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1.1.2 Další symboly

1.2 Správný účel použití

VAROVÁNÍ!

V případě nesprávného použití soustruhu:
� vzniká nebezpečí pro personál,
� dojde k ohrožení stroje a dalšího hmotného majetku,
� může být ovlivněn správný chod stroje.
Soustruh je navržen a vyroben pro použití v prostředí, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.
Soustruh je navržen a vyroben pro podélné a čelní soustružení obrobků kruhového nebo
pravidelného tvaru ze studeného kovu, litiny a plastů nebo podobných materiálů, které ne-
jsou zdraví škodlivé, nebo materiálů, které nevytvářejí prach, jako např. dřevo, teflon, atd.
Soustruh smí být nainstalován a provozován pouze v suchých a větraných prostorách.
Obrobky smíte upínat do sklíčidla pouze pomocí dodaného klíče sklíčidla.
Použití soustruhu jiným než výše uvedeným způsobem, jeho úpravy bez souhlasu výrobce,
či jeho provozování s jinými provozními údaji se považuje za nesprávné použití.
Za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím neneseme odpovědnost.
Dovolujeme si zdůraznit, že jakýmikoli konstrukčními, technickými či technologickými úpra-
vami, které nebyly schváleny výrobcem, rovněž zaniká záruka.
Součástí správného použití je rovněž:
� dodržování návodu k obsluze, 
� dodržování pokynů ke kontrole a údržbě,
� nepřekračování maximálních hodnot soustruhu,
�  „Technická data“ na straně 18
Pro dosažení optimálního řezného výkonu má rozhodující význam správná volba nástroje,
posuvu, řezného tlaku, řezné rychlosti a chladicí kapaliny.
�  „Příloha soustružení“ na straně 110

VAROVÁNÍ!

Velmi vážná poranění v důsledku nesprávného účelu použití stroje.
Je zakázáno provádět jakékoli úpravy nebo změny provozních hodnot soustruhu.
Můžete tím ohrozit osoby a způsobit poškození soustruhu.

Nebezpečí uklouz-
nutí! 

Zákaz spouštění! Vytáhnout 
zástrčku! 

Použít ochranné 
brýle! 

Použít ochranná 
sluchátka! 

Použít ochranné 
rukavice!

Použít ochrannou 
obuv!

Použít pracovní 
oděv!

Dbejte na ochranu 
životního pro-

středí!

Kontaktní adresa

První hanácká BOW, s.r.o.
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INFORMACE

Soustruhy TU2506V a TU2807V jsou zkonstruované dle normy DIN EN 55011 třídy A.

VAROVÁNÍ!

Třída A (obráběcí stroje) není určena pro použití v obytných objektech, kde je 
elektrický proud vedený veřejnou sítí nízkého napětí. Také díky možným poruchám 
může být obtížné zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu v těchto oblastech.

POZOR!

Svévolné změny stroje nebo nesprávný účel jeho použití, stejně jako nerespektování
bezpečnostních předpisů nebo pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze,
vedou k ukončení záruky a odpovědnosti výrobce za případné škody.

1.3 Předvídatelné chyby při použití stroje
Jiné použití stroje, než jaké stanovuje jeho správný účel použití, je nesprávné a tudíž zaká-
zané.
Jakékoli takové použití vyžaduje konzultaci s výrobcem.
Soustruh smí pracovat výhradně s kovovými, studenými a nehořlavými materiály.
Před uvedením stroje do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze, abyste snížili
riziko nesprávného použití stroje.
Obsluhovat stroj smí pouze kvalifikovaný personál.

1.3.1 Dosažení optimálních pracovních výsledků
« Použijte vhodné pracovní nástroje.
« Přizpůsobte nastavení otáček a posuvu dle materiálu a obrobku.
« Správně a pevně upněte obrobek.

1.4 Možná nebezpečí způsobená soustruhem
Soustruh prošel při své výrobě bezpečnostní kontrolou (analýza rizik). Byl navržen a sesta-
ven na základě této analýzy s využitím nejnovějších technických znalostí.
Přesto však zůstává určité riziko, jelikož stroj pracuje:
� s vysokými otáčkami,
� s rotujícími díly,
� pod elektrickým proudem a napětím.
Pro minimalizaci ohrožení zdraví osob v důsledku těchto rizik jsme uplatnili konstrukční zdro-
je a bezpečnostní techniku.
Při použití a údržbě stroje pracovníky s nedostatečnou kvalifikací může vznikat riziko vyplýva-
jící z nesprávné obsluhy a nevhodné údržby stroje.

INFORMACE

Všechny osoby, které se účastní montáže, uvedení do provozu, obsluhy a údržby musí:
� mít požadovanou kvalifikaci,
� postupovat přesně podle tohoto návodu k obsluze.
Vždy, když provádíte údržbářské práce nebo stroj čistíte, stroj vypněte a odpojte jej
od přívodu elektřiny.

VAROVÁNÍ!

Soustruh je možné používat pouze s aktivovanými bezpečnostními prvky. 

První hanácká BOW, s.r.o.
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Kdykoliv zjistíte poruchu bezpečnostních prvků nebo v případě, že tyto prvky nejsou
nainstalované, soustruh ihned vypněte!
Veškeré další instalace realizované provozovatelem stroje musí obsahovat rovněž
předepsané bezpečnostní prvky.
Toto je vaše odpovědnost jako provozovatele stroje!
�  „Bezpečnostní opatření během provozu“ na straně 12

1.5 Kvalifikace personálu

1.5.1 Cílová skupina
Tento návod k obsluze je určen pro:
� provozovatele stroje,
� obsluhu stroje,
� personál provádějící údržbu.
Upozornění se proto vztahují na provoz i údržbu stroje.
Odpojte stroj od zdroje elektrického proudu. Předejdete tím provozu stroje neoprávněnými
osobami.

INFORMACE

Všechny osoby, které se účastní montáže, uvedení do provozu, obsluhy a údržby jsou
povinny:
� mít požadovanou kvalifikaci,
� postupovat přesně podle tohoto návodu k obsluze.
Při nesprávném účelu použití stroje:
� vzniká nebezpečí pro personál,
� je ohrožen stroj a další hmotný majetek,
� může být ovlivněn správný chod stroje.
V tomto návodu jsou níže uvedeny kvalifikace osob pro jednotlivé činnosti:

Obsluha stroje

Obsluha stroje musí být poučena provozovatelem stroje o předávaných úkolech a možných
nebezpečích při neobvyklém chování stroje. Úkoly, které překračují normální provoz, smí
obsluha stroje provádět pouze tehdy, pokud jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze a pro-
vozovatel je s nimi výslovně seznámen.

Kvalifikovaní elektrikáři

Kvalifikovaní elektrikáři jsou na základě svého technického vzdělání, znalostí a zkušeností,
stejně jako na základě znalostí příslušných norem a ustanovení, schopni provést práce
na elektrických zařízeních a samostatně rozpoznat možná rizika a vyhnout se jim.
Kvalifikovaní elektrikáři jsou vyškolení speciálně pro tento druh prací a znají příslušné normy
a ustanovení.

Kvalifikovaní pracovníci

Kvalifikovaní pracovníci jsou na základě svého technického vzdělání, zkušeností a znalostí
příslušných ustanovení schopni provést jim zadané práce a samostatně rozpoznat možná
rizika a vyhnout se jim.

Poučené osoby

Poučené osoby byly poučeny provozovatelem stroje o jim zadaných úkolech a možných rizi-
kách při neobvyklém chování stroje.

První hanácká BOW, s.r.o.
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1.5.2 Oprávněné osoby

VAROVÁNÍ!

Nesprávný účel použití a nesprávná údržba stroje představuje nebezpečí pro osoby,
majetek a životní prostředí.
Tento stroj mohou obsluhovat pouze oprávněné osoby!
Oprávněnými osobami k použití stroje a provádění údržby by měli být vyškolení a poučení
techničtí pracovníci provozovatele a výrobce.

1.5.3 Povinnosti provozovatele
Pravidelně (minimálně jednou ročně) informovat personál o:
� všech bezpečnostních předpisech vztahujících se na stroj,
� obsluze stroje,
� osvědčených technických pravidlech,
Provozovatel stroje je povinen také:
� zkontrolovat stav znalostí personálu,
� dokumentovat zaškolení / informovanost,
� nechat potvrdit účast na školeních a poučeních podpisem personálu,
� kontrolovat, zda mají zaměstnanci znalosti o bezpečnosti a nebezpečích na pracovišti 

a zda dodržují pokyny návodu k obsluze.

1.5.4 Povinnosti obsluhy stroje
Obsluha stroje je povinna:
� přečíst a pochopit návod k obsluze,
� být seznámena se všemi bezpečnostními zařízeními a předpisy,
� umět obsluhovat stroj.

1.5.5 Dodatečné požadavky ohledně kvalifikace
Pro práce na následujících dílech stroje platí následující požadavky:
� Práce smí provádět pouze elektrikář nebo se tyto smí provádět pod vedením a dohledem 

elektrikáře.
� Před zahájením prací na elektrických dílech nebo ovládacích prvcích je nutno v níže uve-

deném pořadí provést tyto úkony:
« odpojit všechny póly,
« zajistit proti zapnutí,
« provést kontrolu obvodů bez napětí.

1.6 Pozice obsluhy stroje
Správná pozice obsluhy stroje je před soustruhem.

1.7 Bezpečnostní opatření během provozu

POZOR!

Nebezpečí vdechnutí nebezpečného prachu nebo mlhy.
V závislosti na zpracovávaném materiálu a při tom použitých pomocných prostředků
může dojít ke vzniku prachu a mlhy, které ohrožují Vaše zdraví. 
Proto se postarejte o instalaci odsávacího zařízení, které zajistí odsávání
nebezpečného prachu a mlhy na místě vzniku.

První hanácká BOW, s.r.o.
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POZOR!

Nebezpečí požáru či výbuchu při použití hořlavých látek, chladicích či mazacích
kapalin.
Před zpracováním hořlavých materiálů (např. hliník, hořčík) nebo použitím hořlavých
pomocných látek (např. líh) musíte přijmout nezbytná bezpečnostní opatření.

POZOR! 

Při použití ručních nástrojů hrozí nebezpečí jejich navinutí nebo řezného poranění.
Tento soustruh není určen pro použití ručních nástrojů (např. smirkového papíru
nebo pilníku). Jakékoli použití ručních nástrojů na tomto soustruhu je proto
zakázáno!

1.8 Bezpečnostní prvky
Soustruh provozujte pouze s řádně funkčními bezpečnostními prvky.      
Pokud dojde k poruše bezpečnostního prvku nebo pokud tento prvek není z jakéhokoli
důvodu funkční, ihned stroj vypněte.
Jste za to zodpovědný!
Pokud došlo k vypnutí nebo selhání bezpečnostního prvku, je možné soustruh provozovat
pouze v případě, že:
� došlo k odstranění příčiny selhání,
� jste se ujistili, že nadále nevzniká žádné nebezpečí pro osoby či majetek.

VAROVÁNÍ!

Pokud jakýmkoliv způsobem obejdete, odstraníte nebo změníte funkci
bezpečnostních prvků, ohrožujete sebe a další osoby pracující se strojem. Možné
následky jsou:
� poranění vymrštěným obrobkem nebo jeho částí,
� kontakt s rotujícími díly,
� smrtelný úder elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ!

Dodané bezpečnostní prvky slouží ke snížení rizika vymrštění obrobku, příp. jeho
zlomení. Tyto prvky toto riziko ale úplně neodstraní. Vždy pracujte opatrně a dodržujte
správné upínání obrobku.
Tento soustruh má následující bezpečnostní prvky:
� nouzový vypínač,
� ochranný kryt vřeteníku,
� speciální klíč sklíčidla,
� ochranný kryt sklíčidla.

1.9 Nouzový vypínač
Aktivace nouzového vypínače způ-
sobí nouzové vypnutí soustruhu.
Po aktivaci vypínače jím otočte
doprava, abyste mohli stroj opět
zapnout.

Nouzový vypínač
TU2506, TU2807

První hanácká BOW, s.r.o.
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Obr. 1-1: Nouzový vypínač

1.9.1 Uzamykatelný hlavní vypínač (pouze TU 2506V, TU 2807V) 
Uzamykatelný vypínač může být
v pozici "0" zajištěn pomocí visacího
zámku proti neoprávněnému nebo
nechtěnému zapnutí.
Při vypnutém hlavním vypínači je pří-
vod elektrického proudu do stroje úplně
přerušen.

Obr. 1-2: Uzamykatelný hlavní vypínač

1.9.2 Ochranný kryt vřeteníku s mikrospínačem
Vřeteník soustruhu je vybaven ochran-
ným krytem.
Uzavřená poloha tohoto krytu je kontro-
lovaná pomocí vestavěného mikrospí-
nače.
INFORMACE
Pokud není ochranný kryt uzavřený,
nelze soustruh zapnout.

Obr. 1-3: Ochranný kryt vřeteníku

1.9.3 Ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
Soustruh je vybavený ochranným kry-
tem sklíčidla. Soustruh lze zapnout
pouze, když je ochranný kryt sklíčidla
v uzavřené poloze.

Nouzový vypínač
TU2506V, TU2807V

Hlavní vypínač

Vestavěný mikro-
spínač

Ochranný kryt

Uzavřený
ochranný kryt

sklíčidla

První hanácká BOW, s.r.o.
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Obr. 1-4: Ochranný kryt sklíčidla

1.9.4 Klíč sklíčidla
Soustruh je vybavený speciálním bez-
pečnostním klíčem sklíčidla. Jakmile
se povolí klíč sklíčidla, vysune jej ze
sklíčidla pružina.

POZOR!

K nastavení sklíčidla soustruhu
používejte výhradně bezpečnostní
klíč sklíčidla.

Obr. 1-5: Bezpečnostní klíč sklíčidla

1.10 Bezpečnostní kontrola
Soustruh kontrolujte pravidelně po vypnutí hlavního vypínače. 
Všechny bezpečnostní prvky kontrolujte:
� před začátkem práce,
� pravidelně jednou týdně.
� po každé údržbě či opravě.

Otevřený
ochranný kryt

sklíčidla

Vestavěný mikro-
spínač

Bezpečnostní klíč
sklíčidla

Všeobecná kontrola

Zařízení Kontrola OK

Ochranné kryty,
ochranný kryt sklíčidla

Namontované, pevně přišroubované a nepoškozené

Štítky, označení Instalované a čitelné

Kontrola funkcí

Zařízení Kontrola OK

Nouzový vypínač Po stlačení nouzového vypínače se musí soustruh vypnout.

Klíč sklíčidla Po povolení klíče sklíčidla by se měl ze sklíčidla samovolně 
vytlačit.

Ochranný kryt sklíčidla / 
ochranný kryt vřeteníku

Soustruh lze zapnout pouze, když je ochranný kryt sklíčidla / 
ochranný kryt vřeteníku v uzavřené poloze.

První hanácká BOW, s.r.o.
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1.11 Osobní ochranné pomůcky
Pro určité práce je nezbytné používat osobní ochranné pomůcky.
Chraňte si obličej a oči: Při každé práci, při níž jsou Váš obličej a oči vystaveny nebezpečí
poranění, noste ochrannou přilbu s maskou.

Při zvedání obrobků s ostrými hranami nebo manipulaci s nimi používejte ochranné rukavice.
Během práce na soustruhu je zakázáno nosit ochranné rukavice kvůli nebezpečí jejich
vtažení do stroje.

Při instalaci, demontáži nebo přepravě těžkých součástí noste bezpečnostní obuv.

Pokud hladina hluku (emise) na pracovišti překročí 80 dB(A), používejte ochranná sluchátka.
Před zahájením prací se ujistěte, že jsou na pracovišti k dispozici předepsané osobní ochran-
né pomůcky.

POZOR!

Špinavé nebo případně znečištěné osobní ochranné pomůcky mohou způsobit
onemocnění.
Osobní ochranné pomůcky čistěte po každém použití a minimálně jednou týdně.

1.12 Bezpečnost během provozu

VAROVÁNÍ!

Před zapnutím stroje se přesvědčte o tom, že nemohou být ohroženy žádné osoby či
majetek.
Vyhněte se nebezpečným pracovním postupům:
� Ujistěte se, že Vaší prací nemůže být nikdo ohrožen.
� Pevně a jistě upněte obrobek před tím, než zapnete soustruh. 
� Pro upínání obrobků používejte pouze dodaný speciální klíč sklíčidla.
� Dodržujte maximální rozevření čelistí sklíčidla.
� Používejte ochranné brýle.
� Neodstraňujte kovové třísky ze soustružení rukou. K odstranění kovových třísek použijte 

hák na třísky a/nebo smeták.
� Upněte soustružnický nůž ve správné výšce a s co nejmenším možným přesahem. 
� Před měřením obrobku soustruh vypněte.
� Při montáži, obsluze, údržbě a opravě stroje striktně dodržujte pokyny návodu k obsluze.
� Nepracujte na stroji, pokud je Vaše koncentrace snížená např. vlivem léků.
� Dodržujte nařízení pro prevenci pracovních úrazů a bezpečnost na pracovišti vydaná 

Vaší organizací nebo jinými orgány.
� Zůstaňte u soustruhu, dokud se úplně nezastaví.
� Používejte předepsané osobní ochranné pomůcky. Noste přiléhavý pracovní oděv 

a v případě potřeby síťku na vlasy.
Na konkrétní nebezpečí při práci se strojem upozorňujeme při popisu jednotlivých prací.

1.13 Vypnutí a zajištění soustruhu
� Před zahájením jakékoliv údržby nebo opravy vypněte soustruh hlavním vypínačem 

a vytáhněte napájecí kabel ze zástrčky. Všechny části stroje a veškerá nebezpečná 
napětí jsou odpojené.

� Zajistěte hlavní vypínač stroje pomocí visacího zámku (pouze u TU 2506V / TU 2807V).
� Na stroj umístěte výstražný štítek.

První hanácká BOW, s.r.o.
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1.14 Použití zdvihacích prostředků

VAROVÁNÍ!

Použití nestabilního zdvihacího nebo závěsného zařízení, které může při zatížení
selhat, může způsobit velmi závažná poranění či dokonce smrt.
Zkontrolujte, zda má zdvihací a závěsné zařízení dostatečnou nosnost a je
v bezvadném stavu.
Dodržujte nařízení pro prevenci pracovních úrazů a bezpečnost na pracovišti vydaná
Vaší organizací nebo jinými orgány.
Náklad pečlivě upevněte.
Neprocházejte pod zdviženým nákladem!

1.15 Mechanické údržbářské práce
Odstraňte, resp. nainstalujte před, resp. po Vaší práci všechny bezpečnostní a ochranné
prvky, jako:
� ochranné kryty,
� bezpečnostní pokyny a varovné štítky,
� uzemňovací kabel.
Pokud odstraníte ochranné nebo bezpečnostní prvky, ihned po skončení prací je nainstalujte
zpět.
Zkontrolujte, zda jsou plně funkční!

První hanácká BOW, s.r.o.
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