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Upozornění: Rok výroby stroje
Na titulní straně tohoto návodu je vytištěno výrobní číslo stroje. 
Poslední dvojčíslí udává rok výroby stroje.
např. XXX.XX.XXX.14 -> rok výroby 2014

Důležitá upozornění!
Upozorňujeme, že u některých provedení stroje buď nejsou k dispozici všechny popsané funkce nebo je stroj 
naopak vybaven některými dalšími funkcemi a tlačítky (např. stroje se speciální funkce).

Pro Vaši bezpečnost i bezpečnost Vašich pracovníků je nezbytné, abyste si před uvedením stroje do  
provozu nejprve důkladně prostudovali návod k obsluze. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte,  
protože tvoří součást stroje! Uložte jej v dosahu uživatele, který se strojem pracuje nebo na něm provádí 
údržbu či opravy!

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku. Při dodání je třeba stroj ihned zkontrolovat! V případě škod 
způsobených přepravou popř. chybějících dílů je třeba přepravci ihned doručit písemné hlášení o škodě, 
včetně sepsání protokolu o škodě. O této skutečnosti dodavatele uvědomte také!

© Felder KG
KR-Felder-Str. 1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.  +43 (0) 5223 45 0 90
Fax.  +43 (0) 5223 45 0 99

E-mail:  info@hammer.at
Internet:  www.hammer.at

HAMMER  Výrobek společnosti skupiny FELDER
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1 Všeobecné informace

1.1 Vysvětlení symbolů

Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu  
k obsluze jsou označeny symboly.
Tyto pokyny týkající se bezpečnosti práce je třeba  

bezpodmínečně dodržovat. V těchto případech postupu-
jte obzvlášť opatrně, abyste předešli nehodám, zraněním 
osob a hmotným škodám.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození, selhání nebo výpadku stroje.

Výstraha! Nebezpečí poranění nebo ohrožení života!
Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví, poranění, trvalému zdravot-
nímu postižení nebo smrti.

Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné situace způsobené elektrickým proudem. Při nedodržení těchto 
bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí těžkého úrazu nebo smrti. Tyto práce smí provádět pouze  
zaškolený kvalifikovaný elektrikář.

Všeobecné informace

1.2 Informace o návodu k obsluze

Tento návod k obsluze popisuje bezpečné a správné  
zacházení se strojem. Je bezpodmínečně nutné  
dodržovat bezpečnostní upozornění a pokyny, které jsou 
v něm uvedeny, a dále místní bezpečnostní předpisy 
platné pro danou oblast použití a všeobecné  
bezpečnostní předpisy.
Před zahájením veškerých prací se strojem si prostudujte 

celý návod k obsluze, zejména kapitolu „Bezpečnost“ a 
veškeré další bezpečnostní pokyny. Přečtenému textu je 
nutno porozumět. Tento návod k obsluze tvoří nedílnou 
součást stroje. Je třeba jej uchovávat v bezprostřední blíz-
kosti stroje tak, aby byl kdykoli k dispozici. Při předávání 
stroje je třeba vždy předat i návod k obsluze.

1.3 Ochrana autorských práv

S tímto návodem k obsluze je nutno zacházet jako 
s důvěrným materiálem. Návod je určen výhradně pro 
osoby, které pracují se strojem. Všechny zde uvedené 
údaje, texty, výkresy, obrázky a jiná vyobrazení jsou 
chráněny ve smyslu zákona o autorských právech a  
podléhají dalším průmyslovým ochranným právům.  
Jakékoli jejich neoprávněné využití je trestné.

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze není bez 
písemného svolení výrobce dovoleno předávat  
(ani částečně) třetím osobám ani je jakýmkoli způsobem 
a v jakékoli formě rozmnožovat, komerčně využívat nebo 
sdělovat. 
Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k 
náhradě škody. Další nároky jsou vyhrazeny. Vyhra-
zujeme si veškerá práva na uplatnění průmyslových 
ochranných práv.

Upozornění:
Tento symbol označuje doporučení a informace, jejichž dodržování je nezbytné pro efektivní a bezporuchovou 
manipulaci se strojem.
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1.4 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky

Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu  
k obsluze byly sepsány s ohledem na platné předpisy, 
nejlepší dostupnou techniku a naše dlouholeté poznatky 
a zkušenosti. Před zahájením jakýchkoli prací se strojem 
a na stroji si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte! 
Za škody a poruchy způsobené nedodržením pokynů 
uvedených v tomto návodu k obsluze nepřebírá výrobce 
žádnou odpovědnost. Textové a grafické údaje nemusí 
nutně odpovídat rozsahu dodávky. 
Obrázky a grafická vyobrazení nejsou v měřítku 1:1. V 

případě zvláštního provedení, využití možnosti objednání 
volitelné výbavy nebo z důvodu nejnovějších technických 
změn se skutečný rozsah dodávky může lišit od zde 
uvedených informací, pokynů a grafických  vyobrazení. V 
případě dotazů kontaktujte prosím výrobce. Vyhrazujeme 
si právo na technické změny výrobku v rámci zlepšování 
jeho užitných vlastností a dalšího vývoje.

1.5 Prohlášení o záruce
Záruční doba se řídí národními ustanoveními a lze se o 
ní informovat na stránkách www.felder-group.com.

1.6 Náhradní díly

V případě používání neschválených náhradních dílů 
zanikají veškeré nároky zákazníka vůči výrobci, výrob-
cem pověřeným osobám, obchodníkům a zástupcům na 
záruku, servis a náhradu škody včetně nároků vyplýva-

jících ze zákonné odpovědnosti.
Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.

1.7 Likvidace

Jestliže má být stroj po uplynutí doby životnosti 
sešrotován, je třeba všechny součásti roztřídit podle tříd 
materiálu, aby byla možná jejich následná recyklace 
nebo oddělené sešrotování. Konstrukce stroje je celooce-
lová, což usnadňuje třídění. Navíc je tento konstrukční 
materiál snadno likvidovatelný, nezatěžuje životní 

prostředí a neohrožuje bezpečnost personálu. Při likvi-
daci je nutné dodržovat mezinárodní předpisy, normy 
platné v zemi určení, jakož i všechna příslušná ustano-
vení týkající se ochrany životního prostředí. 

Všeobecné informace

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Použití nesprávných nebo vadných náhradních dílů může vést k poškození stroje,  
chybným funkcím, nebo dokonce k celkovému výpadku stroje.

Upozornění: Originální náhradní díly, které byly schváleny k používání, jsou uvedeny v samostatném katalogu 
náhradních dílů, který je přiložen ke stroji.

Pozor! Elektroodpad, elektronické součástky, maziva a jiné pomocné materiály podléhají předpisům o naklá-
dání s nebezpečnými odpady a jejich likvidaci mohou provádět pouze oprávněné odborné firmy!
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2 Bezpečnost
Stroj byl v době svého vývoje a výroby zkonstruován a 
vyroben podle platných a uznávaných pravidel techniky 
a je považován za provozně bezpečný.
Mohou s ním však být spojena jistá rizika a nebezpečí 
v případě, že s ním budou pracovat osoby bez předep-
sané kvalifikace, nebo že bude používán neodborným 
způsobem, nebo v rozporu se svým určením. Kapitola 
„Bezpečnost“ podává přehled o všech důležitých  
bezpečnostních aspektech optimální ochrany osob a také 

bezpečného a bezporuchového provozu stroje.
Kromě toho jsou v dalších kapitolách tohoto návodu  
k obsluze uvedeny konkrétní bezpečnostní pokyny pro 
předcházení nebezpečným situacím. Tyto pokyny jsou 
vždy označeny příslušnými symboly. Navíc je třeba  
věnovat pozornost piktogramům, štítkům, značkám a  
nápisům nacházejícím se na stroji. Ty se v žádném  
případě nesmí odstraňovat a je třeba je udržovat  
v čitelném stavu.

2.1 Použití v souladu s určením
Stroj v tomto návodu popsán je určen výhradně k opra-
cování dřeva a dřevu podobně dělitelných materiálů. 
Obrábění jiných materiálu než dřeva je přípustné 
pouze s písemným souhlasem výrobce. Obrábění jiných 
materiálů než dřeva je povoleno pouze s písemným souh-
lasem výrobce. Bezpečnost provozu je zaručena pouze v 
případě používání stroje v souladu s určením.

K používání v souladu s určením patří rovněž přesné 
dodržování provozních podmínek, jakož i údajů a  
pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
Stroj smí být provozován pouze s díly a originálním 
příslušenstvím od výrobce.

2.2 Obsah návodu k obsluze
Každá osoba, která je pověřena prováděním prací na 
stroji nebo se strojem, si před začátkem práce musí 
přečíst tento návod k obsluze a musí mu porozumět. To 
platí i v případě, že tato osoba již dříve s takovým či  
podobným strojem pracovala nebo byla pro práci na 
stroji vyškolena výrobcem.
Znalost obsahu návodu k obsluze je jedním z 

předpokladů pro ochranu osob před případnými riziky 
a pro předcházení chybám, a je tedy nezbytná pro 
bezpečný a bezporuchový provoz stroje. Provozovateli 
se doporučuje nechat si od pracovníků pověřených 
prováděním prací na stroji nebo se strojem prokazatelně 
potvrdit, že se s obsahem návodu k obsluze seznámili.

2.3 Změny a přestavby stroje
V zájmu prevence rizik a zajištění optimálního výkonu se 
na stroji nesmějí provádět žádné změny ani nástavby a 
přestavby, které nebyly výslovně povoleny výrobcem.
Všechny piktogramy, štítky, značky a nápisy nacházející 
se na stroji je třeba udržovat v dobře čitelném stavu a  

jejich odstraňování je zakázáno. Poškozené nebo  
nečitelné piktogramy, štítky, značky a nápisy je třeba 
neprodleně nahradit.

Bezpečnost

Pozor! Jakékoli používání stroje nad rámec jeho určení, popř. zcela jiný způsob používání stroje, jsou zakázá-
ny a jsou považovány za použití v rozporu s určením. Nároky jakéhokoli druhu uplatňované vůči výrobci, 
popř. vůči jím zplnomocněným osobám, z důvodu škod vzniklých používáním stroje v rozporu s určením jsou 
vyloučeny. Za všechny škody vzniklé v důsledku používání stroje v rozporu s určením ručí pouze provozovatel.
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2.4 Odpovědnost provozovatele

Tento návod k obsluze je třeba uchovávat v bezprostřední 
blízkosti stroje a osoby, které se strojem pracují, k němu 
musí mít trvale přístup. Stroj smí být provozován pouze v 
technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu. Před 
každým zapnutím stroje je třeba zkontrolovat, zda stroj 
nevykazuje zjevné vady a je v pořádku. Pokyny uvedené 
v návodu k obsluze je třeba dodržovat v plném rozsahu 
a bez omezení!
Kromě bezpečnostních upozornění a pokynů uve-
dených v tomto návodu k obsluze je třeba respektovat 
a dodržovat i místní předpisy v oblasti prevence úrazů 

a všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro oblast 
použití stroje a také platná ustanovení na ochranu 
životního prostředí.
Provozovatel a jím pověřený personál zodpovídají za 
bezporuchový provoz stroje a za jednoznačné stanovení 
pravomocí a kompetencí při instalaci, obsluze, údržbě 
a čištění stroje. Stroj, nástroje a příslušenství je třeba 
udržovat mimo dosah dětí.

2.5 Požadavky na personál
Se strojem smí pracovat pouze pověřený a vyškolený 
odborný personál. Tento personál musí být poučen o 
funkcích stroje a potenciálních rizicích. Za odborný  
personál jsou považovány takové osoby, které na 
základě svého odborného vzdělání, znalostí a 
zkušeností, jakož i znalosti příslušných ustanovení 
dokážou posoudit práce, které jsou jim svěřeny, a rozpo-
znat možná nebezpečí. Pokud personál potřebné zna-
losti nemá, je nutno jej vyškolit. Kompetence pro práci 
se strojem (instalace, obsluha, údržba, opravy) musí být 
jasně stanoveny a důsledně dodržovány. Se strojem smí 
pracovat pouze osoby, od nichž lze očekávat, že budou 
svoji práci vykonávat spolehlivě. Je třeba vyvarovat se 
jakýchkoli pracovních postupů, které by mohly ohrozit 

bezpečnost osob, životního prostředí nebo stroje. Se stro-
jem zásadně nesmějí pracovat osoby nacházející se pod 
vlivem drog, alkoholu nebo léků snižujících pozornost. Při 
výběru personálu je třeba respektovat specifické předpisy 
pro věk a profesi platné v místě použití stroje. Obsluha 
musí zajistit, aby se nepovolané osoby zdržovaly v 
dostatečně velké, bezpečné vzdálenosti od stroje. Pokud 
personál zjistí, že na stroji došlo ke změnám, které by 
mohly ohrozit bezpečnost, je o tom okamžitě povinen 
vyrozumět provozovatele.

2.6 Bezpečnost práce
Dodržováním bezpečnostních upozornění a pokynů 
uvedených v tomto návodu k obsluze lze během práce 
se strojem a na stroji předcházet případným újmám na 
zdraví a hmotným škodám. Nedodržování těchto pokynů 
může mít za následek ohrožení osob a poškození nebo 
zničení stroje. V případě nedodržení bezpečnostních 

upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k  
obsluze, předpisů v oblasti prevence úrazů a 
všeobecných bezpečnostních ustanovení platných pro 
oblast použití stroje jsou vyloučeny jakékoli nároky na 
náhradu škody, včetně nároků vyplývajících ze zákonné  
odpovědnosti, vůči výrobci nebo jeho zaměstnancům.

Bezpečnost
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2.7 Osobní ochranné prostředky

Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat  
následující zákazy:

Ochranný pracovní oděv
Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit 
prsteny i jiné šperky apod.

Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!

Je zakázáno používat rukavice!

Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:

Bezpečnostní obuv
Na ochranu před padajícími těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není protiskluzová.

Ochrana sluchu
Jako ochranu proti poškození sluchu.

2.8 Nebezpečí související s provozem stroje
Stroj byl podroben analýze rizik. Konstrukce a provedení 
stroje, zakládající se na této analýze, odpovídají  
současným technickým požadavkům.
Pokud se stroj používá v souladu s určením, je provozně 
bezpečný.

Přesto však i nadále existují jistá zbytková rizika!
Stroj pracuje pod vysokým elektrickým napětím.

• Před údržbou, čištěním nebo opravou stroj vypněte a 
zajistěte proti opětovnému zapnutí.

• Při jakýchkoli pracích na elektrickém zařízení odpojte 
stroj od elektrického napětí.

• Neodstraňujte žádná bezpečnostní zařízení ani je 
případnými změnami nevyřazujte z provozu.

Bezpečnost

Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Elektrická energie může způsobit velmi vážná zranění. V případě poškození izolace nebo jednotlivých součástí 
stroje hrozí smrtelné nebezpečí následkem zasažení elektrickým proudem.
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Obecné bezpečnostní pokyny:
• Nebezpečí řezných poranění, zejména při výměně 

nástrojů.
• Nebezpečí poranění odletujícími částmi obráběného 

materiálu.
• Nebezpečí poranění v důsledku zpětného  

rázu obrobku.
• Poškození sluchu v důsledku hlukové zátěže.
• Ohrožení zdraví prachovými emisemi, především při 

opracovávání bukového a dubového dřeva.
• Riziko pohmoždění, pořezání, zachycení, namotání, 

nárazu, říznutí a uříznutí.

V závislosti na vybavení:
• Nebezpečí poranění v důsledku kontaktu s otáčejícím 

se kotoučem pily a/nebo předřezu.
• Nebezpečí poranění v důsledku kontaktu s rotujícím 

frézovacím nástrojem.
• Nebezpečí poranění v důsledku kontaktu s rotujícím 

hoblovacím válcem (Vrtací nástroj).
• Nebezpečí poranění odletujícími předměty (částmi 

nástroje nebo děleného materiálu)
• Pokud se pilový kotouč otáčí (během obrábění nebo 

při chodu naprázdno), nestůjte nikdy přímo v jeho 
řezné linii!

2.9 Zbytková rizika

2.10 Bezpečnostní pokyny k bateriím

Některé prvky výbavy stroje obsahují baterie (dle výbavy)

• Spolknutí baterií může být životu nebezpečné. Bate-
rie uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí 
baterie je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

• Při nesprávném používání může z baterií vytéci 
tekutina. Ta může způsobit podráždění pokožky. 
Snažte se předejít kontaktu s tekutinou. V případě 

kontaktu smyjte tekutinu velkým množstvím vody. 
V případě zasažení očí tekutinou z baterií si oči 
okamžitě vyplachujte po dobu 10 minut vodou a 
poté neprodleně vyhledejte lékaře.

• Nevhazujte baterie do otevřeného ohně ani je nevy-
stavujte vysokým teplotám. Hrozí riziko výbuchu.

• Jsou-li už baterie vybité, vyjměte je ze stroje. 
Předejdete tak škodám, k nimž by došlo v důsledku 
vytečení baterií.

• Použité baterie nevyhazujte do domovního odpa-
du. Zlikvidujte je v souladu s předpisy o ochraně 
životního prostředí.

Bezpečnost

Výstraha! Nebezpečí poranění nebo ohrožení života!

Výstraha! Nebezpečí zranění!
I při dodržení všech bezpečnostních opatření existují při práci na stroji následující zbytková rizika.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
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 Stroj Stolová frézka F 3 e-classic
 Délka A 830 mm
 Délka: pevný stůl B 1000 mm
 Celková šířka C1 775 mm
 Celková šířka C2 110 mm
 Šířka stolu D 550 mm
 Pracovní výška (cca.) E 888 mm
 Celková výška F 1350 mm
 Čistá hmotnost *) 330 kg

 Stroj včetně obalu
 Délka x Šířka 1470 x 1160 mm
 Výška 1200 mm
 Hmotnost (cca.)* 300 kg

*) u průměrného vybavení

3 Technické údaje

3.1 Rozměry a hmotnost

Technické údaje
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 Jednofázový motor Třífázový motor
 Napětí motoru 1x 230 V 3x 400 V
 Otáčky motoru 50/60 Hz 50/60 Hz
 Druh ochrany IP 55 IP 55

 Výkon motoru S6–40 %*) 3 kW 3 kW

*) S6 = přerušovaný provoz se zátěží; 40% = relativní doba zapnutí,

3.2 Provozní a skladovací podmínky

3.3 Elektrické připojení

Technické údaje

3.4 Hnací motor

Skutečné hodnoty jsou uvedeny na typovém štítku.

 Provozní teplota/teplota okolí +10 až +40 °C
 Skladovací teplota –10 až +50 °C

 Síťové napětí dle výrobního štítku ±10%
 Jištění Viz schéma zapojení
 připojovací kabel (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
 Spouštěcí charakteristika C (D*) 

*) při těžkém rozběhu, podmíněném velkými setrvačnými hmotnostmi

3.5 Odsávací příruba

  Frézovací pravítko 
 průměr odsávací příruby 120 mm
 Rychlost proudění vzduchu min. 20 m/s
 Podtlak min. 470 Pa
 Objem odsávaného vzduchu min. (při 20 
m/s)

814 m³/h
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3.7 Emise hluku

U uvedených hodnot se jedná o emisní hodnoty, tj. 
hodnoty, které nemusí nutně platit na daném pracovišti. 
Přestože existuje souvislost mezi hladinou emisí a  
hladinou imisí, nelze z ní zcela spolehlivě vyvodit, zda 
je třeba přijmout dodatečná preventivní bezpečnostní 
opatření. Faktory, které mohou významným způsobem 
ovlivnit okamžitou hladinu imisí na pracovišti, zahrnují 
délku působení, charakter pracovního prostoru a další  
vlivy okolního prostředí. Přípustné hodnoty na pracovišti 

se také mohou lišit stát od státu. Tato informace má 
uživateli pomoci lépe odhadnout možná nebezpečí 
a rizika. V závislosti na místě montáže a jiných speci-
fických podmínkách se ovšem hodnoty hlukových emisí 
na konkrétním pracovišti mohou od uvedených hodnot 
značně lišit.

Technické údaje

3.6 Emise prachu

Pracovní prostory tohoto stroje jsou dle BGI 739-1 
považovány za místa se sníženou prašností.

Hranice koncentrace polétavého prachu ve vzduchu ve 
výši 2 mg/m³ je bezpečně dodržena.

Toto platí ovšem pouze za předpokladu dodržení podmí-
nek uvedených v kapitole >Odsávání<.

Viz kapitola >Obsluha<

Upozornění:

Za účelem udržení hlukových emisí na co nejnižší úrovni používejte vždy dobře nabroušené nástroje a 
dodržujte správný počet otáček.

Zásadně je třeba používat ochranu sluchu. Tato ochrana však v žádném případě nesmí nahrazovat dobře 
nabroušené nástroje.

Všechny údaje jsou uvedeny v dB (A) a s faktorem nejistoty měření 4 dB (A).

 Chod naprázdno Obrábění
 Hladina akustického tlaku 
 (EN ISO 3746)
 Emisní hodnoty na pracovišti 
 (EN ISO 11202)
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Používejte pouze frézovací nástroje,
• Jejichž maximální přípustné otáčky jsou vyšší než otáčky frézovacího vřetena,
• Které odpovídají normě DIN EN 847-1 a
• Které nesou označení „MAN“!

3.8 Nástroje

Upozornění: Doporučujeme používat výhradně originální nástroje HAMMER (viz katalog nástrojů HAMMER).

Technické údaje

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Nikdy nepřekračujte maximální povolené otáčky uvedené na nástroji!

 
 Otvor ve stole frézky (Ø) 180 mm
 Fréza-Ø max.
   Ochranný kryt frézy 230 mm
   drážkovaná ochrana 275 mm
 Vřeteno-Ø Standardní 30 mm
   Volitelná výbava 1 Vysokorychlostního vřetena
   Volitelná výbava 2 1 palce
 Pevný počet otáček 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Počet otáček Vysokorychlostního vřetena 14000 minˉ¹
 Výška frézovacího vřetena nad stolem (efektivní výška) 100 mm
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4 Nastavení a příprava

4.1 Bezpečnostní pokyny

Nastavení a příprava

4.2 Přejímka dodávky

Ihned po obdržení stroje je třeba zkontrolovat, zda je 
dodávka úplná a zda nebyla při přepravě poškozena.
V případě zjevného poškození při přepravě dodávku  
nepřejímejte nebo ji převezměte pouze s výhradou. Ro-
zsah škody vyznačte na přepravních dokladech/ 
dodacím listu přepravce. Zahajte reklamační řízení.

Vady, které nezjistíte okamžitě, reklamujte neprodleně 
po jejich zjištění, protože nároky na náhradu škody lze 
uplatnit pouze v reklamační lhůtě.

4.3 Obal

Pokud nebyla sjednána dohoda o zpětném převzetí  
obalu, roztřiďte obalové materiály podle druhu a velikosti a zajistěte jejich další využití nebo recyklaci.

Upozornění: Chraňte životní prostředí!
Obalové materiály jsou cenné suroviny a lze je v mnoha případech dále využít nebo účelně upravit a recyklo-
vat.

Pozor! Obalové materiály vždy ekologicky zlikvidujte podle platných místních předpisů pro likvidaci  
odpadu. Případně se obraťte na některou z recyklačních společností.

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Během přepravy a také při nakládce a vykládce hrozí nebezpečí poranění padajícími díly.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Nesprávnou a neodbornou přepravou se stroj může poškodit nebo zničit.

Proto je zásadně třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

• Pod zvednutými břemeny se nikdy nesmějí  
nacházet osoby.

• Stroj přemísťujte vždy s největší péčí a opatrností.
• Používejte pouze vhodné vázací prostředky a  

zvedací zařízení s dostatečnou nosností.
• Nikdy stroj nezvedejte za jeho vyčnívající součásti  

(např. posuvný stůl).
• Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje  

(nebezpečí překlopení).
• Zajistěte stroj proti sklouznutí do strany.
• Lana, popruhy a jiná zvedací zařízení musí být  

vybavena bezpečnostními háky.

• Nepoužívejte natržená nebo odřená lana.
• Lana ani popruhy nesmějí být zauzlované.
• Lana ani popruhy nesmějí přijít do styku s ostrými 

hranami.
• Stroj přepravujte co nejšetrněji, abyste předešli  

možným škodám.
• Zamezte mechanickým otřesům. 

Při zámořské přepravě musí být stroj neprodyšně 
zabalen a chráněn proti korozi (pomocí sušicího 
prostředku).
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Stroj je dodáván částečně smontovaný na paletě

Stroj je upevněn na paletě přepravními úhelníky.

Před přepravou na místo instalace odstraňte připevňovací 
kotvy.

Stroj lze přepravovat jeřábem, vidlicovým 
vysokozdvižným vozíkem, zvedacím vozíkem nebo po-
mocí pojezdového zařízení. 

!Připevňovací kotvy

4.5.1 Přepravní zajištění

Obr. 4-1: Přepravní zajištění

4.5 Přeprava

4.4 Skladování

Balíky ponechejte až do montáže/instalace uzavřené a skladujte je v souladu se značkami o způsobu uložení a skla-
dování umístěnými na vnější straně obalu.

Při skladování dodržujte následující pravidla:

• Neskladujte na nechráněném stanovišti.
• Skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
• Nevystavujte agresivním prostředkům.
• Chraňte před slunečním zářením.
• Zamezte mechanickým otřesům.
• Skladovací teplota: –10 až +50 °C.
• Max. vlhkost vzduchu: 60 %.
• Vyvarujte se vysokých teplotních výkyvů (tvoření kon-

denzátu).

• Naolejujte všechny nezakryté části stroje (ochrana 
proti korozi).

• Při delším skladování (> 3 měsíce) naolejujte 
všechny nezakryté části stroje (ochrana proti korozi). 
Pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů a obalu. 
V případě potřeby opravte nebo obnovte konzervaci.

• Při skladování ve vlhkém prostředí musí být stroj 
neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi (sušicí 
prostředek).

Nastavení a příprava

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Při přepravě stroje vždy postupujte podle pokynů v přiloženém návodu k přepravě popř. Montážním návodu!
Stroj se nesmí zvedat za pracovní stůl, posuvný stůl ani za sppodní dráhu posuvného stolu!! Lana, popruhy a 
řetězy připevňujte pouze ke stojanu stroje.

Upozornění:
Transportní šířka je méně než 1000 mm. Díky tomu je možná přeprava dveřními otvory.



18

!

!

!

Stolová frézka
F 3 e-classic

4.5.2 Přeprava jeřábem

Obr. 4-2: Přeprava jeřábem

K přepravě používejte pouze popruhy nebo řetězy.

Protáhněte popruhy nebo řetězy otvory ve stojanu stroje.

!Popruhy

4.5.3 Přeprava vysokozdvižným vozíkem

Zasuňte vidlice do otvoru ve stojanu stroje.

!Vybrání ve stojanu stroje

Obr. 4-3: Přeprava vysokozdvižným vozíkem

Nastavení a příprava

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Stroj se nesmí zvedat za pracovní stůl, posuvný stůl ani za sppodní dráhu posuvného stolu!! 
Zkontrolujte, jestli mají zdvihadla dostatečnou nosnost, a zajistěte je proti sklouznutí do strany.
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4.5.4 Přeprava zvedacím vozíkem

Obr. 4-4: Přeprava zvedacím vozíkem

K vyložení stroje z palety je třeba použít rampu, viz 
obrázek.

1. Zasuňte vidlice zvedacího vozíku do otvoru ve  
stojanu stroje.

2. Zvedacím vozíkem sejměte stroj z palety.

!Vybrání ve stojanu stroje
"Rampa

Nastavení a příprava

Pozor! Nebezpečí poranění z důvodu vysoké hmotnosti
Pro bezproblémové složení jsou v závislosti na vybavení zapotřebí 2–3 pomocníci.
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5 Obsluha

5.1 Bezpečnostní pokyny

• Před montáží a instalací zkontrolujte, zda je stroj  
kompletní a v bezvadném technickém stavu.

• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti 
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje 
mohou způsobit úraz!

• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb. V 
případě nedostatečného odstupu od sousedních 
strojů, stěn nebo jiných pevných předmětů jsou 
nuceně vedené obrobky při řezání nebezpečné.

• Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a 
zkontrolujte, zda jsou funkční.

5.2 Potřeba místa

Obr. 5-1: Prostorové požadavky/Rozměry

Požadavky na místo instalace stroje:
• Provozní teplota/teplota prostředí: +10 až +40 °C
• Dostatečná stabilita a nosnost pracovní plochy
• Pracoviště musí být dostatečně osvětlené
• Je třeba zajistit stínění nebo dostatečnou vzdálenost 

od sousedních pracovišť

Pro obsluhu a údržbu musí být okolo stroje zajištěn  
minimální volný prostor 2000 mm.

Obsluha

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od +10 do +40°C. V opačném případě může dojít 
k poškození ložisek!

Výstraha! Nebezpečí zranění! Neúplný, vadný nebo poškozený stroj může způsobit vážnou újmu na zdraví 
nebo škody na majetku. Montujte a instalujte pouze zcela neporušený stroj (a jeho součásti).

Výstraha! Nebezpečí zranění! Nesprávná a neodborná montáž a instalace může vést k těžké újmě na zdra-
ví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou 
dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.

Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních mohou pracovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří jsou přitom povinni 
dodržovat bezpečnostní předpisy.
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1. Stroj přepravujte na místo instalace podle pokynů 
uvedených v kapitole „Přeprava“ a v přiloženém 
návodu k přepravě, resp. montáži.

2. K zajištění přesné funkce a klidného chodu stroje je 
třeba jej vyrovnat pomocí vodováhy.

 V případě nerovné podlahy stroj vyrovnejte 
podložkami.

!Vodováha
"Podložky

Obr. 5-3: Připevnění k podlaze

3. Stroj může být k podlaze přišroubován pomocí 
přepravních úhelníků.

4. Veškeré nezakryté části stroje zbavte antikorozních  
prostředků.

!Připevňovací kotvy

5.4 Nastavení systémového ručního kolečka

Během přepravy může dojít ke změně nastavení hodin.
Za účelem přesného nastavení vytáhněte hodiny z 
ručního kolečka tak, že otevřete svěrací šroub, a otáčejte 
jimi tak dlouho, dokud nebude přesně zobrazena 
naměřená hodnota zkušebního obrobku, který se před 
tím obráběl.
Hodiny vložte zpět do ručního kolečka a svěracím 
šroubem je zajistěte.

!Hodiny
"Aretační šroubObr. 5-4: Systémové ruční kolo

5.3 Instalace a umístění stroje

Obr. 5-2: Vyrovnání stroje

Obsluha
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5.5 Odsávací příruba

Výstraha! Nebezpečí zranění! Odsávací hadice musí být vyrobeny z obtížně hořlavého a elektricky vodivého 
materiálu! Používejte proto pouze originální odsávací hadice HAMMER!

Upozornění: Platí zásada, že každý stroj musí být při provozu odsáván. Jako příslušenství si můžete objednat 
zásuvku se zpožděním rozběhu.

• Dále musí být odsávací výkon dostatečně velký, aby 
v místě připojení bylo dosaženo požadovaného 
podtlaku a rychlosti proudění vzduchu 20 m/s. (viz 
„Technická data“)

• Rychlost proudění vzduchu kontrolujte před prvním  
uvedením do provozu a po provedení zásadních 
změn.

• Odsávací zařízení je nutno kontrolovat před prvním 
uvedením do provozu a pak denně z hlediska 
zřejmých vad a měsíčně z hlediska své účinnosti.

• Odsávání musí být ke stroji připojeno tak, aby  
nuceně běželo současně se strojem.

• Odsávací hadice musí být vodivé a uzemněné 
proti elektrostatickému výboji.

• K čištění usazeného prachu používejte pouze 
bezprašné odsávací postupy.
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5.6 Elektrické připojení

Upozornění: Bez výslovného souhlasu servisního oddělení firmy HAMMER je zakázáno otevírat rozvodnou 
skříň stroje. V případě nedodržení tohoto zákazu zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky.

Upozornění: Napájecí kabel stroje se dodává s volným koncem, tj. bez zástrčky.
Zákazník musí napájecí kabel vybavit zástrčkou odpovídající předpisům v zemi použití stroje a vhodnou pro 
napájení elektrickým proudem.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Stroj musí být připojen k síti pouze přes samočinnou pojistku.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Před připojením stroje k napájení porovnejte data uvedená na typovém štítku s daty elektrické sítě. Stroj 
připojte pouze v případě, že se údaje shodují. Napájecí zdroj musí mít vhodnou zásuvku (u třífázového mo-
toru CEE).

Požadavky na elektrické připojení
• Stroj musí být uzemněn ochranným vodičem.
• Kolísání napětí v elektrické síti nesmí překročit ±10 %
• Rozvaděč musí být vybaven výkonovým spínačem 

(DIN VDE 0641). 
Počet fázových vodičů: 3 (třífázový motor)

• Stroj smí být připojován pouze k sítím TN (s 
uzemněným nulovým vodičem). (pouze 3x400V)

• Připojovací kabel H07RN-F minimálně 5x 2,5 
(třífázový motor) popř. 3x 2,5 (motor na střídavý 
proud).

• Jištění/připojovací kabel: 
viz „Technická data“

• Přívod proudu musí být chráněn proti poškození  
(např. pancéřovou trubkou).

• Připojovací kabel musí být veden tak, aby se v  
žádném místě nelámal ani neodíral a nehrozilo  
nebezpečí, že o něj někdo zakopne.

1. Pomocí přepínače zvolte požadovaný směr otáčení - 
Stroj krátce zapněte.

2. Při doběhu motoru zkontrolujte směr otáčení.
3. V případě, že je třeba směr otáčení změnit, zaměňte 

dvě fáze přívodního kabelu.

Obsluha

Obr. 5-5: Směr otáčení motoru

Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Na elektrických zařízeních mohou pracovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří jsou přitom povinni 
dodržovat bezpečnostní předpisy.

Prověření impedance chybové smyčky a vhodnosti proudové ochrany musí proběhnout v místě umístění stroje!
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Ovládací panel
!Zelené tlačítko pro zapnutí frézovací jednotky
"Červené tlačítko - vypnutí stroje 

(= Výstražné světlo - Fréza - levý chod)
#Přepínač směru otáčení

$Výškové nastavení frézy (Ruční ovládání)
%Průzor - Otáčky frézky

6 Konstrukce

6.1 Přehled F 3 e-classic

Konstrukce

Obr. 6-1: Přehled

Obr. 6-2: Ovládací panel F 3 e-classic

6.2 Ovládací a indikační prvky

!Hlavní vypínač (V závislosti na vybavení)
"Ovládací panel
#litinový stůl stroje
$Frézovací pravítko
%Připojovací hrdlo Ø 120 mm
&Ovládací prvky - Frézovací jednotka
/Dvířka



25

!

PH: HZ: A:

Baujahr / year of construction / ANNEE DE CONSTR.:

KW:

V:

NR.:

TYPE :

XXX-XXX/XX-XX

XXXXXXXX

20xx

A-6060 HALL in Tirol, KR-Felder-Straße 1
Austria, Tel. +43 (0) 5223 58500
Fax +43 (0) 5223 56130, info@hammer.at www.hammer.at

3 50 X.X400

X.X S1

Stolová frézka
F 3 e-classic

6.3 Typový štítek

Výrobní štítek je umístěn na boční straně stroje.

!Typový štítek

Obr. 6-3: Uspořádání typového štítku

Na typovém štítku jsou uvedeny tyto údaje:
• Typové označení
• Číslo stroje
• Napětí
• Fáze
• Frekvence
• Výkon
• Proud
• Rok výroby
• Informace o výrobci

Obr. 6-4: Typový štítek

Konstrukce
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Konstrukce

Montáž / Nastavení stroje:
Viz kapitola >Nastavení a příprava<

Ochranné zařízení frézy přišroubujte pomocí šroubů a 
podložek na kryt frézovacího dorazu.

Je zapotřebí nastavit svislou přítlačnou patku a/nebo 
vodorovnou přítlačnou pružinu.

!Ochranný kryt frézy

6.4 Ochranná zařízení

6.4.1 Bezpečnostní koncový spínač

Obr. 6-5: Zavřete dveře

6.4.2 Ochranný kryt frézy

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Za účelem ochrany před případným zraněním musí být frézovací doraz vždy vybaven ochranným zařízením 
frézy!

Obr. 6-6: Ochranný kryt frézy

Stroj je vybaven bezpečnostními koncovými spínači. 
Stroj běží pouze v případě, že byl zablokováním stisknut 
koncový spínač uvnitř podstavce stroje.

Zavřete dvířka a zajistěte je šroubem. 

!Dvířka
"Šroub s rýhovanou hlavou
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6.4.3 Automatická brzda

Stroj je vybaven automatickým brzdným zařízením. Je-
dná se o bezúdržbovou stejnosměrnou brzdu. Všechna 
potřebná nastavení byla provedena ve výrobním závodě.

V případě problémů či poruch se prosím obraťte na ser-
visní oddělení spol. FELDER KG.

Konstrukce
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Nastavení výšky frézování:
1. Stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
2. Výška frézování se nastavuje ručním kolem 

• ve směru hodinových ručiček: na vyšší hodnotu,
• proti směru hodinových ručiček: na nižší hodno-
tu.

3. Za účelem kompenzace vůle v závitu výšku frézování 
nastavujte vždy zdola nahoru.

Upozornění: Důležité příslušenství
Digitální hodiny se montují do systémového ručního 
kolečka pro výškové nastavení.
Pomocí digitálního indikátoru lze provádět nastavení s 
přesností na desetiny milimetru.

Další příslušenství a odsávací zařízení viz katalog firmy 
HAMMER.

! Výškové nastavení frézy
" Digitální displej

7 Nastavení a příprava - Frézovací jednotka

7.1 Bezpečnostní pokyny

• Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a  
zajištěný proti opětovnému zapnutí.

• Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj  
kompletní a v technicky bezvadném stavu.

• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.

• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti 
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje 
mohou způsobit úraz!

• Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a 
zkontrolujte, zda jsou funkční.

Nastavení a příprava

Výstraha! Nebezpečí zranění! Nesprávný a neodborný postup při nastavování a přípravě stroje může vést k 
těžké újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pra-
covníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Při nastavování a výměně nástrojů musí být stroj  
vždy vypnutý.

7.2 Nastavení výšky frézování

Obr. 7-1: Nastavení výšky/úhlu frézování
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Montáž:
1. Musí být namontován ochranný kryt frézy. 

Pokud není, namontujte jej
2. Umístěte frézovací doraz na stůl stroje tak, aby bylo 

možné zašroubovat oba šrouby s rýhovanou hlavou 
do závitových otvorů.

3. Zašroubujte šrouby s rýhovanou hlavou.
4. Připojte odsávání Ø120 mm

!/ "Šroub s rýhovanou hlavou
#Frézovací pravítko
$litinový stůl stroje
%Závitové otvory
&Ochranný kryt frézy

Nastavení frézovacího dorazu:
1. Povolte zajišťovací šroub s rýhovanou hlavou 1.
2. Hrubé přestavení frézovacího dorazu
3. Dotáhněte šroub s rýhovanou hlavou 1.
4. Jemné přestavení frézovacího dorazu:

Otáčejte rýhovanou rukojetí, až dosáhnete 
požadované polohy.

Nastavení se zobrazí na stupnici.
5. Povolte šroub s rýhovanou hlavou 2. 

Posuňte pravítka doleva a/nebo doprava do 
požadované polohy.
Dotáhněte šroub s rýhovanou hlavou 2.

/Odsávání Ø120 mm
(šroub s rýhovanou rukojetí
)Frézovací pravítko
BLMěrka

Nastavení a příprava

7.3 Frézovací pravítko 

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Musí být namontován ochranný kryt frézy - Pokud není, namontujte jej

Upozornění:
Fézovací doraz „220“ je vhodný pro frézovací nástroje do průměru 220 mm. Dorazová pravítka bývají vždy 
dlouhá 320 mm.

Obr. 7-2: Montáž frézovacího pravítka

Obr. 7-3: Nastavení frézovacího dorazu

7.3.1 Frézovací pravítko „220“ (Standardní)
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7.3.2 systém opakovaného nastavování pro frézovací doraz (Volitelná výbava)

1. tzn. že si frézovací doraz poté, co se sejme a opět 
nasadí, zachová veškerá nastavení.

2. Doraz se s vodicí částí nasadí na stůl stroje tak, že 
svorníky zapadnou do montážních otvorů ve stolu 
stroje.

!Čep
"Vodicí část
#Montážní otvory

Upozornění:
Jemné nastavení řezné kružnice slouží k jemnému nastavení celého frézovacího dorazu vůči oběhové kružnici 
nástroje a má opakovací automatiku

Upozornění:
Aby byla zajištěna opakující se přesnost po sejmutí a opětovném nasazení frézovacího dorazu, musí být vyme-
zena vůle lícovacích svorníků, to se zajistí tak, že se doraz při nastavení na straně hloubkově nastavitelného 
pravítka vždy lehce popotáhne dozadu.

3. Po otevření svěracího šroubu řezné kružnice nastavte 
frézovací doraz nahrubo vůči řezné kružnici nástroje. 

4. Svěrací šroub řezné kružnice utáhněte. 
5. Nyní ručním kolečkem jemně nastavte profilový 

doraz vůči řezné kružnici nástroje. 
6. Na stupnici se přímo odečte poloměr řezné 

kružnice, na nějž je pevné pravítko nastaveno.
7. Po tomto nastavení frézovací doraz svěracími šrouby 

opět utáhněte.

!Svěrací šroub řezné kružnice
"Měrka
#Ruční ovládání

Nastavení a příprava

Obr. 7-4: Systém opakované aretace

Obr. 7-5: Přestavení oběhové kružnice
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7.3.3 Ochranný kryt frézy

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Za účelem ochrany před případným zraněním musí být frézovací doraz vždy vybaven ochranným zařízením 
frézy!

Montáž:
1. Povolte šrouby s rýhovanou hlavou.
2. Kryt frézovacího dorazu překlopte dozadu.
3. Ochranné zařízení frézy přišroubujte pomocí šroubů 

a podložek na kryt frézovacího dorazu.
4. Sklopte kryt frézovacího dorazu společně s  

namontovaným ochranným krytem frézy.
5. Přišroubujte kryt frézovacího dorazu pomocí šroubů s 

rýhovanou hlavou..

!Šroub s rýhovanou hlavou
"Šrouby / Podložky
#Kryt frézovacího dorazu
$Ochranný kryt frézy

Nastavení stroje:
Je zapotřebí nastavit svislou přítlačnou patku a/nebo 
vodorovnou přítlačnou pružinu.
1. Povolte příslušný šroub s rýhovanou hlavou.
2. Ochranné zařízení frézy posuňte na tyči a/nebo do 

požadované polohy.
3. Utáhněte šroub s rýhovanou hlavou.

!Tyčové ústrojí
"Šroub s rýhovanou hlavou
#Přítlačná pružina
$Přítlačná pružina

Nastavení a příprava

Obr. 7-6: Ochranný kryt frézy

Obr. 7-7: Nastavení ochranného zařízení frézky
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7.4 Bezpečnostní pravítko (Na přání)

Upozornění: Při profilování doporučujeme používat bezpečnostní pravítka (příslušenství). Docílí se tím 
průběžné dosednutí obrobku, což zajistí jak větší bezpečnost, tak i lepší pracovní výsledek.

Montáž/demontáž:
viz montážní návod „Bezpečnostní pravítko“

Posunutí paralelního dorazu:
1. Stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
2. Povolte svěrací šroub.
3. Nastavte výšku bezpečnostních pravítek.
4. Utáhněte 4 svěrací šrouby.
5. Zkontrolujte, zda se frézovací nástroj volně otáčí. 

Frézovací nástroj se nesmí dotýkat bezpečnostních 
pravítek.

6. Zkontrolujte, zda jsou pravítka umístěna rovnoběžně 
se stolem stroje.

Nastavení a příprava

!Svěrné šrouby
"Bezpečnostní pravítko
#Frézovací pravítko

Obr. 7-8: Bezpečnostní pravítko
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Výstraha! Nebezpečí zranění!
Při nastavování a výměně nástrojů musí být stroj vždy vypnutý.
Hlavním vypínačem vypněte stroj.

7.5.1 Proveďte přípravu na výměnu nástrojů

Nastavení a příprava

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Nebezpečí řezných poranění, zejména při výměně nástrojů!

7.5 Výměna nástrojů

Obr. 7-9: Proveďte přípravu na výměnu nástrojů

1. Povolte zajišťovací šroub s rýhovanou hlavou 1. (2 x)
2. Odklopte kryt frézovacího dorazu spolu  

s namontovaným ochranným krytem frézy směrem 
dozadu.

3. Povolte šroub s rýhovanou hlavou 2.
4. Roztáhněte pravítka co nejvíce od sebe.
5. Vyjeďte frézovacím vřetenem úplně nahoru.

!Šroub s rýhovanou hlavou 1
"Šroub s rýhovanou hlavou 2
#Kryt frézovacího dorazu
$Frézovací pravítko
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Výstraha! Nebezpečí zranění!
minimální utahovací moment činí: 30 Nm!

Upozornění:
Doporučujeme používat výhradně originální nástroje HAMMER (viz katalog nástrojů HAMMER).
Povolené frézovací nástroje - viz technická data.

7.5.2 Montáž/demontáž/výměna frézovacího nástroje

Nastavení a příprava

Potřebné nástroje:
• Imbusový klíč 8 mm
• Rozvidlený klíč 22 mm

1. Proveďte přípravu na výměnu nástrojů.
2. Ochranný kryt vřetena frézky podržet stranovým 

klíčem.
3. Povolte šroub s vnitřním šestihranem imbusovým  

 klíčem.
4. Sejměte horní přírubu a kroužky frézovacího vřetena.
5. V případě výměny, popř. demontáže, frézovací 

nástroj vyjměte.
6. Očistěte frézovací vřeteno od prachu a třísek.

7. Při výměně, resp. montáži nástroje:
 Nasaďte frézovací nástroj co nejhlouběji na frézo-

vací vřeteno, abyste předešli vibracím
 Nasaďte na vřeteno tolik kroužků, aby byl mezi 

přírubou  frézovacího vřetene a vlastním frézovacím 
vřetenem dostatečný upínací prostor (cca 8 mm).

 Při demontáži nástroje: 
Nasaďte všechny vřetenové kroužky. Dbejte na to, 
aby byl mezi krytkou frézovacího vřetena a vlastním 
frézovacím vřetenem dostatek dráhy pro sevření 
(cca 8 mm).

8. Nasaďte přáírubu frézovacího vřetena a šroub s 
vnitřním šestihranem

9. Našroubujte imbusový šroub a pomocí klíče jej  
dotáhněte.

!Vyjměte s vnitřním šestihranem
"Horní příruba frézovacího vřetena
#Kroužek frézovacího vřetena
$Frézovací hřídel
%Frézovací nástroj

Obr. 7-10: Frézovací hřídel

Obr. 7-12: Nepřípustný způsob montáže

Obr. 7-11: Montáž frézovacího nástroje
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1. Pomocí mezikroužků co nejvíce uzavřete otvor ve 
stole.

2. Nastavte pravítka podle nástroje.
3. Sklopte kryt frézovacího dorazu společně s  

namontovaným ochranným krytem frézy.
4. Přišroubujte kryt frézovacího dorazu pomocí šroubů s 

rýhovanou hlavou..
5. Zjistěte a nastavte otáčky
6. Zavřete dveře
7. Zapněte stroj.

!Mezikroužky
"Frézovací pravítko
#Kryt frézovacího dorazu
$Šroub s rýhovanou hlavou
%Dvířka

7.5.3 Příprava k provozu

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Dbejte na správný směr otáčení frézovacího nástroje!
Směr otáčení musí být opačný vzhledem ke směru posuvu obrobku!

Nastavení a příprava

Upozornění: 
Frézovací nástroj běží jen v případě, že není stisknut koncový spínač uvnitř stojanu stroje!
Zavřete dvířka a zajistěte je šroubem.

Obr. 7-13: Příprava k provozu

Obr. 7-15: Nesprávný směr otáčení Obr. 7-14: Zkontrolujte správný směr otáčení!
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7.6.1 Volba

7.6 Zjistěte a nastavte otáčky

Výstraha! Nebezpečí zranění! / Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Dodržujte správnou řeznou rychlost:
• Menší než 40 m/s - nebezpečí zpětného vrhu, 40 m/s - nebezpečí zpětného odmrštění 
• Více než 75 m/s - větší než 75 m/s - nebezpečí zlomení nástroje 

Výstraha! Nebezpečí zranění! / Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Mezní hodnota zjištěná na základě grafu nesmí být překročena!

Nastavení a příprava

1. Pomocí nálepky umístěné na záslepce 
stojanu, určete správné otáčky vřetene. 
Hodnota řezné rychlosti se musí vždy nacházet v rozmezí od 40 do 75 m/s.

2. Maximální zatížení vřetene (mezní otáčky) zkontrolujte podle grafu zobrazeného na následující stránce.
3. Nastavte zjištěné otáčky vřetena.

!Průměr nástroje [mm / palce]
"Rychlost řezu [m/s]
#Otáčky vřetene [minˉ¹]

Obr. 7-16: Volba
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7.6.2 Maximální zatížení vřetene (mezní otáčky)

1. Maximální otáčky (jejich mezní hodnotu) zjistíte v příslušném diagramu v závislosti na průměru nástroje a řezné 
délce

2. Pomocí nálepky umístěné na záslepce 
stojanu, určete správné otáčky vřetene.

3. Nastavte zjištěné otáčky vřetena.

Výstraha! Nebezpečí zranění! / Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Mezní hodnota zjištěná na základě grafu nesmí být překročena!

Nastavení a příprava

Obr. 7-17: Grafy - maximální zatížení vřetene
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Výstraha! Nebezpečí zranění!
Veškeré práce na stroji smějí být prováděny pouze ve vypnutém stavu!
Hlavním vypínačem vypněte stroj.

1. Vypnout hlavní vypínač.
2. Vysuňte pojistku nahoru.
3. Otočením šroubu otevřete dvířka.
4. Uvolnit upínací šroub řemene.
5. Přehodit řemen na místě, kde se průměr řemenice 

zmenšuje: 
Snížení počtu otáček.:
• řemen vyměnit nejprve u motoru.
Zvýšení počtu otáček:
• řemen přehodit nejprve u vřetena frézky.

6. Utáhněte napínací šroub hnacího řemene.
7. Zavřete dvířka a utáhněte šroub.

!Řemenice motoru
"Povolte napínací šroub řemene
#Řemen
$Frézovací hřídel
%Dvířka

7.6.3 Nastavení otáček frézovacího vřetene

Nastavení a příprava

Obr. 7-18: Nastavení otáček

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku. Řemen nepřepínejte!
Napínací šroub utáhněte jen tak, aby byl zajištěn potřebný přenos síly.
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Nastavení a příprava

7.7 Snížení frézovacího vřetene

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku. 
Zkontrolujte, zda nástroj běží volně.

S upnutým nástrojem (max. průměr 180 mm) a vyjmutý-
mi vkládacími kroužky se může frézovací vřeteno v polo-
ze 90°spustit pod stůl.

S upnutým nástrojem (max. průměr 220 mm) a vyjmutý-
mi vkládacími kroužky se může frézovací vřeteno v polo-
ze 90° spustit až 20 mm pod úroveň stolu.

Obr. 7-19: Snížení frézovacího vřetene
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8 Obsluha - Frézovací jednotka

Před zahájením prací:
• Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj  

kompletní a v technicky bezvadném stavu.
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti 

Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje 
mohou způsobit úraz!

• Zkontrolujte, zda jsou na stroji řádně upevněna 
všechna ochranná zařízení.

• Při nastavování a výměně nástrojů musí být stroj  
vždy vypnutý.

• Do stroje upínejte pouze povolené nástroje.
• Pevně dotáhněte stahovací šroub frézovacího vřetene.
• Nastavte počet otáček, který je vhodný pro daný 

nástroj.
• Pracujte pouze s ostrými nástroji. Snižuje se tak riziko 

zpětného rázu, zejména u drážkovacích kotoučů.
• Nainstalujte předepsané odsávací zařízení 

a zkontrolujte jeho funkčnost.
• Obrábějte pouze obrobky, které lze bezpečně upn-

out a vést.
• Pečlivě zkontrolujte, zda obrobky neobsahují cizoro-

dé předměty (např. hřebíky, šroubky), které by mohly 
nepříznivě ovlivnit obrábění.

• Zkontrolujte, zda nástroj běží volně.
• Dbejte na správný směr otáčení frézovacího nástroje
• Před zapnutím vždy zkontrolujte, zda se v  

bezprostředním okolí stroje nezdržují další osoby.

Během provozu:
• Při výměně obrobku nebo v případě poruchy stroj 

vždy nejprve vypněte a zajistěte proti opětovnému 
zapnutí

• Ochranná a bezpečnostní zařízení během provozu 
nevypínejte, neobcházejte ani nevyřazujte z činnosti.

• Nebezpečí poranění odletujícími předměty (částmi 
nástroje nebo děleného materiálu)

Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat  
následující zákazy:
• Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!
• Je zakázáno používat rukavice!

Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:
• Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti 

roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit 
prsteny i jiné šperky apod.

• Bezpečnostní obuv - Na ochranu před padajícími 
těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není 
protiskluzová.

• Ochrana sluchu - Jako ochranu proti poškození slu-
chu.

Upozornění: Pomůcky:
Dlouhé obrobky podepřete vhodnými pomůckami (např. Prodloužení stolu, nebo válečkového podavače). 
Mějte po ruce pomůcky pro obrábění krátkých a úzkých obrobků. (např.: Posouvací rukojeť)

8.1 Bezpečnostní pokyny

Obsluha

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od +10 do +40°C. V opačném případě může dojít 
k poškození ložisek!

Výstraha! Nebezpečí zranění! Nesprávná a neodborná obsluha může mít za následek těžkou újmu na zdraví 
nebo škody na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře 
obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
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Obr. 8-1: Zapnutí frézovací jednotky

Zapnutí
1. Připojte stroj k elektrické síti.
2. Odjistěte a zapněte hlavní vypínač (poloha „I“), po-

kud je součástí výbavy.
3. Nastavte přepínač do polohy 

• „Fréza - levý chod“ nebo 
• „Fréza - pravý chod“

U jednofázových motorů
4. Stiskněte zelené tlačítko a přidržte je.
5. Jakmile stroj dosáhne maximálních otáček, tlačítko 

pusťte.
U třífázových motorů:
6. Stiskněte a uvolněte zelené tlačítko.

Vypnutí:
1. Stiskněte a pusťte červené tlačítko.
2. Pokud je součástí výbavy, vypněte hlavní vypínač 

(poloha „O“) a zajistěte jej.
3. Přerušte připojení k elektrické síti.

Zastavení v nouzovém případě:
(V závislosti na vybavení)
• Stiskněte červené tlačítko.
• Stiskněte tlačítko nouzového vypnutí

Stroj se okamžitě zastaví.
Tlačítko NOUZOVÉHO VYPNUTÍ se pootočením 
znovu odblokuje.

!Hlavní vypínač
"Přepínač
#Zelené tlačítko pro zapnutí frézovací jednotky
$Nastavte přepínač do polohy 

Fréza - pravý chod
%Červené tlačítko - vypnutí stroje
&Tlačítko nouzového vypnutí (Volitelná výbava)

8.2 Zapnutí / Vypnutí / Zastavení v nouzovém případě

Obsluha

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Neodborná obsluha může vést k poškození stroje. 
Stisknutí zeleného tlačítka je během provozu zakázáno!

Výstraha! Nebezpečí poranění v důsledku nedostatečné přípravy!
Stroj smí být zapnut pouze v případě, že jsou splněny nezbytné předpoklady a byly vykonány přípravné práce 
k provedení dané operace. Před zapnutím stroje si proto přečtěte pokyny ohledně jeho nastavení, přípravy a 
obsluhy (viz příslušná kapitola).
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Obsluha

Obr. 8-2: Pracoviště/Pracovní pozice

Výstraha! Nebezpečí zranění! 
Dejte pozor na odmrštěné nástroje nebo části obrobků

8.3.2 Povolené pracovní postupy

8.3.3 Zakázané pracovní postupy

8.3.1 Pracoviště

8.3 Pracovní postupy

• Nebezpečí poranění odmrštěnými obrobky a také 
částmi nástroje (např. řeznými součástmi, suky, 
větvemi, odřezky).

• Na stroji vždy pracujte zprava doleva.
• Výjimka: Při speciálních pracovních operacích (např. 

při frézování oblouků s otáčením frézy ve směru 
hodinových ručiček) pracujte zleva doprava.

S frézovací jednotkou jsou povoleny pouze následující pracovní techniky:

• profilování a frézování podélných stran (s využitím frézovacího pravítka)
• vsazovací frézování
• frézování oblouků (s použitím zařízení na frézování oblouků)
• použití vysokorychlostního vřetena,
• Použití podavače

U frézovací jednotky jsou zásadně zakázány následující pracovní techniky:

• Veškeré pracovní techniky bez použití frézovacího dorazu nebo dorazu pro frézování oblouků
• Sousledné frézování (směr otáčení frézovacího vřetena odpovídá směru posuvu obrobku).)
• Používání vyšších otáček nebo větších průměrů, než jaké jsou uvedeny v grafu pro zjišťování otáček.
• Vyřezávání úzkých drážek pomocí pilového kotouče
• Používání nástrojů s větším otvorem s využitím redukčních pouzder



43

!

"

Stolová frézka
F 3 e-classic

8.3.5 Frézování podélných stran a profilů

Upozornění: Díky možnosti nastavení výšky ve spojení s použitím různých frézovacích hlav a profilových nožů 
lze frézovat nesčíslná množství profilů. Postup při profilování je stejný jako u frézování  
podélných stran.

Výstraha! Nebezpečí zranění! 
Při frézování profilů vždy používejte bezpečnostní pravítka! 
Na konci obrobku použijte posouvací lištu nebo posouvací špalík.

1. Dodržujte základní pravidla pro provádění  
povolených pracovních postupů.

2. Odnímatelné dorazové pravítko nastavte přesně na 
řeznou kružnici frézovacího nástroje.

3. Pomocí dorazového pravítka na vstupní straně  
nastavte úběr třísky.

4. Nastavte výšku a/nebo úhel frézování. 
Nastavení ochranného zařízení frézky.

5. Přitlačte obrobek k dorazu a stolu frézky a s prsty u 
sebe a palcem přitaženým k dlani jej veďte podél 
frézovacího nástroje.

6. Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a  
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

!Odnímatelné dorazové pravítko
"Podávací dorazové pravítko

Obr. 8-3: Profilování

8.3.4 Základní pravidla pro provádění povolených pracovních postupů

Obsluha

1. Před zahájením prací vypněte stroj.
2. Zajistěte dostatečné podepření obrobku na stole  

(viz příslušenství)
3. Mějte po ruce pomůcky pro obrábění: 

(Katalog nástrojů a příslušenství)
• Podávací přípravek; ze dřeva s přídržnými ma-

gnety
• Podávací přípravek; plast
• Posouvací rukojeť

4. V závislosti na předchozím používání stroje 
případně:
• Namontujte frézovací nástroj.
• namontujte ochranný kryt frézy.

5. Nastavení výšky frézování.
6. Ke stroji musí být připojeno odsávání.
7. Frézku zapněte teprve tehdy, když se obrobek  

nachází ve správné poloze pro frézování. 
8. Při frézování veďte obrobek s prsty u sebe  

rovnoměrně podél frézovacího nástroje.
9. Ke konci frézování případně použijte posuvnou lištu.
10. Po skončení frézování vypněte stroj.
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8.3.6 Vsazovací frézování

Obsluha

Upozornění: Tento pracovní postup je potřeba tehdy, když se obrobek neobrábí po celé délce.
Používejte zajištění proti zpětnému rázu!

Obr. 8-4: Vsazovací frézování

1. Dodržujte základní pravidla pro provádění  
povolených pracovních postupů.

2. Pravítka frézovacího dorazu musí lícovat. V případě 
potřeby upravte jejich nastavení.

3. Nechejte obrobek zastavit na pojistce proti zpětnému 
rázu a opatrně jej ponořte do rotujícího nástroje.

4. Jakmile se obrobek dotkne pravítka frézovacího dora-
zu, přitlačte obrobek k dorazu a stolu frézky a s prsty 
u sebe a palcem přitaženým k dlani jej veďte podél 
frézovacího nástroje.

5. Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a  
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

!Frézovací pravítko
"Upínací příložka
#Zarážky proti zpětnému vrhu
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Upozornění: Tato operace (označovaná také jako náběhové frézování nebo frézování oblouků) se používá k 
frézování zakřivených obrobků.

Pro frézování oblouků je zapotřebí ochranný přípravek 
opěry a šablona (Katalog nástrojů a příslušenství)

Používejte vhodné kopírovací kroužky v závislosti na  
průměru nástroje.
1. Dodržujte základní pravidla pro provádění  

povolených pracovních postupů.
2. Pomocí dvou šroubů připevněte kryt pro tvarové  

frézování EURO ke stolu stroje.
3. Nastavte náběhovou lištu do výšky kopírovacího 

kroužku tak, aby šířka mezery činila 1 až 2 mm.
4. Pomocí šroubů s rýhovanou hlavou upravte polohu 

ochranného krytu podle tvaru obrobku.
5. Povolte šrouby s rýhovanou hlavou, posuňte kartáč 

do krajního předního bodu kopírovacího kroužku a 
šrouby s rýhovanou hlavou opět utáhněte.!Náběhový kryt

"Náběhová lišta
#Ochranný kryt
$Šroub s rýhovanou hlavou
%Kopírovací kroužek
&Kartáč

8.3.7 Tvarové frézování/frézování oblouků

6. Upněte obrobek na šablonu (např. pákovými 
upínači). 
Na šablonu nalepte brusný papír, zabráníte tak po-
sunutí obrobku.

7. Šablonu s upnutým obrobkem veďte pomalu podél 
najížděcí lišty k fréze. 
Šablonu při tom neustále tlačte proti opěrnému 
kroužku, resp. proti opěrnému štítu.

8. Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a  
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

!Obrobek
"šablona
#Pákový upínač

Obsluha

Obr. 8-5: Tvarové frézování/frézování oblouků

Obr. 8-6: šablona (pomocí pákových upínačů)
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Stroj může být na přání vybaven vysokorychlostním 
vřetenem.
Viz kapitola >Proveďte demontáž/výměnu frézovacího 
vřetene<

1. Dodržujte základní pravidla pro provádění  
povolených pracovních postupů.

2. Jako ochranné zařízení namontujte frézovací doraz 
nebo kryt pro tvarové frézování EURO.

3. Přitlačte obrobek k dorazu a stolu frézky a s prsty u 
sebe a palcem přitaženým k dlani jej veďte podél 
frézovacího nástroje.

4. Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a  
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

8.3.8 Frézování s vysokorychlostním vřetenem

Upozornění: Vysokorychlostní vřeteno je obzvlášť vhodné např. k frézování spojů na rybinu nebo  
kopírovacímu frézování.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!
Při vkládání kleštin do matice vysokorychlostního vřetene dbejte na správné pořadí montáže! 
Viz návod k montáži.

Obsluha

Obr. 8-7: Vysokorychlostní vřeteno

Obr. 8-8: Montáž kleštin (upínacích pouzder)
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Upozornění: Použití odnímatelného podavače je povoleno jen v případě, pokud se podávání automaticky 
zapíná a vypíná společně s frézkou, tj. pokud je stroj vybaven zapojenou zásuvkou.

Upozornění: Jako příslušenství si můžete objednat zásuvku se zpožděním rozběhu.

8.3.9 Frézování s podavačem

Montáž:
Posuvové ústrojí se montuje na podstavec stroje.

Nastavení a používání:
Samostatný návod k obsluze „Posuvové ústrojí“.

1. Dodržujte základní pravidla pro provádění  
povolených pracovních postupů.

2. Podle potřeby namontujte podavač.
3. Nastavte podavač.
4. Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a  

zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

!podavače
"Spojka CEE pro přídavná zařízení

Obsluha

Obr. 8-9: Frézování s podavačem
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9 Údržba

9.1 Bezpečnostní pokyny

• Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a  
zajištěný proti opětovnému zapnutí.

• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti 
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje 
mohou způsobit úraz!

• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Po provedení údržby znovu řádně nainstalujte 

ochranná zařízení a zkontrolujte, zda správně fungují.

Údržba

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku.
Následující úkony údržby musí být provedeny v příslušných intervalech!

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Neodborné provádění údržby může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo škody na majetku 
Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními 
funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.

Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních mohou pracovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří jsou přitom povinni 
dodržovat bezpečnostní předpisy.

9.2 Plán údržby

Interval Součást Prováděná činnost
Denně Stroj Očistěte od prachu a třísek

Plochy stolů Očistěte od prachu a třísek a smoly

Odsávání Zkontrolujte, zda nevykazuje vady
Jednou týdně Stroj Důkladně vyčistěte
Po každých 40 provozních hodinách, 
nejméně jednou za měsíc

Hřídel výškového nastavení Namazat
Výškové vedení Očistěte od prachu a třísek

Jednou za měsíc Hnací řemen Zkontrolujte, příp. napněte nebo 
vyměňte

Odsávání Zkontrolujte účinnost
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Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!
K mazání se smí používat výhradně vysoce kvalitní tuk, obj. č. 10.2.001!
Postřikovací oleje, jako grafit a MoS2 ve sprejích, poškozují dráhy vedení!

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!
V žádném případě nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Napnutí řemene je z výrobního závodu nastaveno na optimální hodnotu.

Jelikož se řemen časem může uvolnit, dojde následkem 
toho k poklesu přenosu síly.
Pak je řemen nutno opět řádně napnout.

Pokud během měsíční kontroly zjistíte trhliny nebo 
natržení na bocích, je nutno poškozený řemen okamžitě 
vyměnit

9.3 Všeobecné pokyny pro údržbu

9.3.1 Napnutí řemene

9.3.2 Cištění a mazání

Údržba

Upozornění: Prostředky pro údržbu a čisticí přípravky jsou k dostání jako příslušenství (viz katalog firmy 
FELDER).

Obr. 9-1: Čistící prostředek

Zejména plochy stolu a vodicí plochy, by se měly denně 
čistit od třísek a prachu.

Fólii ovládacího panelu čistěte vlhkou textilií.

V žádném případě nepoužívejte žíravé nebo abrazivní 
čisticí prostředky.

Takové čisticí prostředky by poškodily fólii klávesnice a 
případně by mohly mít negativní vliv na její funkci.
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1. Stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
2. Odpojte stroj ze zásuvky.

Sejměte kryt.
1. Šrouby povolte, držák zasuňte dovnitř, šrouby 

utáhněte (4x).
2. Sejměte kryt.

Mazání vertikálního vřetene
1. Najeďte frézovací jednotkou do polohy vyobrazené 

na obrázku.
2. Vyčistěte výškové vedení a výškové vřeteno. 

(Odstraňte třísky, prach a zbytky tuku).
3. Otvorem ve stojanu namažte výškové vřeteno  

a výškové vedení normálním strojovým tukem.
4. Najeďte frézkou do nejnižší a pak znovu do nejvyšší 

polohy.

přišroubujte  
krycí víko
1. Nasaďte kryt.
2. Šrouby povolte, držák vysuňte ven, šrouby utáhněte 

(4x).
!Šrouby typu Torx (15 IP plus)
"Držák
#Krycí víko
$Hřídel výškového nastavení
%Výškové vedení (Pouzdro frézovacího vřetena)

9.4 Údržbářské práce - Frézovací jednotka

Údržba

9.4.1 Mazání výškového vřetene a výškového vedení frézy

Obr. 9-2: Namažte hřídel výškového nastavení frézky
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Údržba
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10 Poruchy

10.1 Bezpečnostní pokyny

10.2 Postup v případě poruchy

Dodržujte tyto zásady:

• Při poruchách, které představují bezprostřední  
ohrožení osob, majetku nebo bezpečnosti provozu, 
stroj okamžitě zastavte stisknutím tlačítka pro  
nouzové vypnutí.

• Stroj dále odpojte od sítě a zajistěte proti  
opětovnému zapnutí.

• Okamžitě informujte osobu, která zodpovídá za 
dané pracoviště.

• Pověřte oprávněný, náležitě kvalifikovaný personál 
stanovením druhu a rozsahu poruchy, zjištěním její 
příčiny a jejím následným odstraněním.

10.3 Postup po odstranění poruchy

Před opětovným zapnutím stroje zkontrolujte, zda:

• Porucha i její příčina byly odborně odstraněny.
• Všechna bezpečnostní zařízení byla namontována 

podle předpisů a nacházejí se v bezvadném  
technickém i funkčním stavu.

• Se v pracovním prostoru stroje nezdržují  
žádné osoby.

Poruchy

Výstraha! Nebezpečí zranění!

Výstraha! Nebezpečí zranění!
Neodborné odstraňování poruch může mít za následek těžké újmy na zdraví nebo majetku.
Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními 
funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.

Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních mohou pracovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci, kteří jsou přitom povinni 
dodržovat bezpečnostní předpisy.
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Poruchy

10.4 Poruchy, příčiny a náprava

Porucha Příčina Náprava
Stroj nelze spustit. sepnutý koncový spínač. Příprava k provozu

Chyba v elektrickém připojení. Zkontrolujte elektrické připojení 
(přívodní kabel, pojistky) 

Hlavní vypínač je vypnutý  
(poloha „O“)

Zapněte hlavní vypínač  
(poloha „I“)

Skřípání řemenů při zapnutí, resp. při 
rozběhu stroje

Řemen je příliš volný Napnutí
Hnací řemen je opotřebený. Výměna hnacího řemene

Motor běží, frézka se netočí Roztržený hnací řemen Vyměňte hnací řemen
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11 Příloha

Příloha

11.1 Prohlášení o shodě F 3 e-classic

EG-Prohlášení o shodě
podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj splňuje z hlediska své koncepce a konstrukce a v provedení, ve kterém ho 
uvádíme do oběhu, základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnice ES o strojních zařízeních. 

Toto prohlášení o shodě je platné pouze v případě, že je na stroji umístěna evropská značka shody CE.

V případě, že bude stroj bez našeho souhlasu přestavěn nebo na něm budou provedeny změny, pozbývá toto  
prohlášení okamžitě platnosti.

Osoba podepsaná pod tímto osvědčením je  
zplnomocněna k sestavení technických podkladů.

Johann Felder, jednatel FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Výrobce: Felder KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Označení výrobku: Spodní frézka

Název výrobku: HAMMER

Typové označení: F 3 e-classic

Byly uplatněny následující směrnice ES: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Byly použity tyto harmonizované normy: EN 848-1
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Příloha
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