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NÁVOD K POUŽITÍ 
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte 

pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem 
zařízení. 
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Bezpečnostní 
doporučení pro použití 
tohoto nástroje   

 

Přečtěte si pečlivě návod na použití Vaší úhlové brusky a řiďte se jimi. V tomto 

stojanu smí být použity pouze přistroje s platným certifikátem CE. 

 Při práci s přistrojem se ve Vasem okolí nesmí nalézat děti a stroj skladujte mimo 

jejich dosah. Ostatní osoby přítomné pro práci musí udržovat dostatečný odstup a musí 

být vybavený přislusnými ochrannými pomůckami, viz. ňize. 

 Noste během práce s úhlovou bruskou neustále ochranné brýle, ochranu sluchu, 

ochranné rukavice a ochranu dychacých cest. 

 Noste vhodné pracovní oblečeni bez volně visících součástí, které by mohla 

bruska zachytit. Vhodná protiskluzová obuv je doporučena, stejně jako siťka na vlasy 

pokud jsou dlouhé. 

 Před každým použitím se presvědčte, že nástroj pevně sedí v souladu s návodem 

v držáku. 

 Nikdy roztočený řezný kotouč nezastavujte rukama ani žádnými předměty. 

 Připevněte držák montažními otvory k pracovnímu stolu. Přesvědčte se, že 

držák i stůl stojí pevně a stabilně. 

- Zajistěte aby byl pracovní stůl čistý a dobře osvětlený. 
- Dávejte pozor, abyste během práce nepřišli do kontaktu s řezným kotoučem. 

NEBEZPEČI PORANĚNÍ! 

- Použijte pouze takovou úhlovou brusku, která je vybavena kovovým krytem řezného 

koutouče.  
- Použití bez učinných ochranných opatření je přisne zakázáno. 

- Vždy se před použitím ujistěte, že je úhlová bruska řádně upnuta. 

- Práce s tímto strojem způsobuje odlétáváni jisker. Mějte na paměti, že jiskry 

mouhou odlétat i do stran. Zajistěte aby se v pracovním prostoru nenalézaly žádné 

hořlavé materiály. Jiskry mohou poškodit barvy, sklo a ostatní povrchy. Nenoste 

oblečení z nylonu nebo polyesteru, nýbrž vhodné nehořlavé pracovní oblečení. 

- Zajistěte, aby přivodní elektrický kabel neležel v pracovním prostoru řezného 

kotouče a aby na něj nelétaly jiskry. 

- Zajistěte, aby dělený materiál byl pevně upnutý a aby dobře seděl na podložce. 

- Nepoužívejte materiál tak velký, že jej nelze bezpečně do nástroje upnout. 

- Při řezaní hrozí nebezpečí vzpříčení materiálu. 
 Skladujte držák úhlové brusky na suchém a bezprašném místě. 
- Kontrolujte jak před, tak během používání, zda jsou veškerá zavitová spojení 

pevně utažena. Kontrolujte držák pravidelně na poškození. Závitové spoje se mohou 

vibracemi uvolnit. Nepoužívejte poškozený nastroj. 
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- Zajistěte aby byl řezný kotouč namontován kolmo na upínací desku. 

- Používejte zásadně řezné kotouče, nikdy brusné. 

- Kontrolujte pravidelně řezný kotouč na poškození. Kotouče na konci životnosti 

ihned vyměňte. Nikdy nepoužijte kotouč u kterého jste postřehli zuby, praskliny nebo 

podobné poškozeni. 

- Před jakýmkoliv nastavováním nebo seřizováním držáku, vytahněte el. kabel 

brusky ze zásuvky. 

- Nesahejte do pracovního prostoru brusky. 

- Dávejte pozor na hloubku řezu tak, aby nedošlo k poškození upínací desky. 

- Po skončení používaní, vytahněte brusku ze zásuvky. 

- Neztrácejte ze zřetele pracovní návod na brusku a data na obalu řezného kotouče. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Průměr pro upnutí úhlové brusky:  88 mm 

Rozměry: 255 x 255 x 365 mm 

Rozevření upínacího prvku: ca. 100 mm 

Hmotnost: ca. 2 kg  

ÚČEL POUŽITÍ 

Tento držák úhlové brusky slouží jako pomocný prostředek pro přesné dělení materiálu. 

Lze jej použít pro většinu úhlových brusek s kotouči o průměru 115 nebo 125 mm. 

Kombinací tohoto držáku a úhlové brusky vznikne praktický a přesný nástroj pro dělení 

materiálu, Ideální pro ocel, kovové materiály, kámen, plasty, profily, trubkové a tyčové 

materiály. 

Před použitím si pečlivě pročtěte návod a to včetně bezpečnostních upozornění. 

 

OZNAČENÍ DÍLŮ 

 
Změny a aktualizace: 

Text, obrázky a dokumentace odpovídají technickému stavu ke dni výtisku. Změny 

jsou vyhrazeny. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
MONTÁŽ 

K montáži budete potřebovat:   inbus klíč velikosti 6 
  nástrčkové klíce (velikosti 10, 14 a 17) 

  racnu 

 

 
1 .  Up ín a c í  d es k a  

2 .  Ra m e n o  

3 .  Ruční páka, podložka a 

protimatka 

4 .  P lech na ochranu prot i  j isk rám 

5 .  Up ínak  

6 .  2x š roub a matka M8 

7 .  2x š roub a matka  M10 

8 .  2x Nastavovac í  záv i t  

s  dorazem 

- Připevněte rameno (2) přislusnými 

přiloženými šrouby na upínací desku (1). 

Neutahujte rameno přiliš, budete jeho 

polohu ještě později upravovat. 
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 Připevněte ruční páku (3) dodanou matkou 

a přes podložku (černá šipka) na rameno. 

 Našroubujte oba justažní šrouby (8) do 

otvoru, které nejlépe odpovídají typu 

zvolené úhlové brusky. 

 Šrouby ale nedotahujte, později s nimi 

upevníte úhlovou brusku do držáku. 

 

  Namontujte ochranu proti odlétajícím 

jiskrám (4) na příšlusnou připravenou pozici 

na upínací desce (1) šroubem a matkou M6 

(postupujte dle vyobrazení). 

 Upevněte nyní úhlovou brusku do 

držáku. K tomu postupujte podle 

následujících instrukcí: 

a. Upevňujte úhlovou brusku s upnutým 

kotoučem a s kovovou ochranou proti 

odlétajícím jiskrám, nicméně bez 

bočního držáku mezi oba upevňovací 

body. 

b. Dotahněte úhlovou brusku na obou 

stranách uchycení šrouby a 

pojistnými kontramatkami M10. 

- Řádným dotažením kontramatek docílíte 

vyšší pevnost a stabilitu uchycení úhlové 

brusky. 

- Použijte v závislosti na použité uhlové 

brusce na každé straně po minimálně 

jednom nebo dvou šroubech, tak abyste 

dosáhli dostatečné stabilizace brusky. 

 

- Namontujte nastavitelné uchycení brusky do 

připravených pozic na upínací desce (1) 

(postupujte podle obrázku). 

 

 

 



 

  

 Zafixujte dodatečně brusku justažními 

šrouby s přímou drážkou (8) pomocí 

plochého šroubováku. 

 Seřiďte rameno (2) po lehkém povolení 

upevňovacích inbus šroubů tak, aby řezný 

kotouč seděl ve středu otvoru v upínací 

desce (1) , následně oba šrouby pevně 

dotáhněte. 

 

- Pevně přišroubujte upínací desku (1) k pracovnímu stolu. Zajistěte, aby jak stůl, tak upínací 

deska pevně seděly a nemohly se pohybovat / viklat. 

- Zapněte brusku a nechte jí asi minutu běžet. Vypněte brusku, vytahněte el. kabel ze 

zasuvky a zkontrolujte všechny závitové spoje, jestli se nepovolily. V případě potřeby je 

dotáhněte. 

Váš stojan úhlové brusky je nyní připraven k prvnímu použití. Gratuluji Vám.. 

 

 

Při použití řezných kotoučů o průměru 125 mm jsou možné kolmé řezy 

materiálu do průměru 35 mm. Při použití menších řezných kotoučů, 

částečně opotřebovaných kotoučů a při řezu pod úhlem se maximální 

průměr odpovídajícím způsobem sňižuje. 
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ÚDRŽBA 

Držák úhlové brusky je v zásadě bezúdržbový, pravidelne jej čistěte od zbytku oleje, 

prachu, pilin atd. 

Poškozené držáky úhlové brusky musí být servisovány v autorizovaném servisu a nebo 

sešrotovány. 

 


