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FELDER  Výrobek společnosti skupiny FELDER!

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!
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Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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 postupuj-
te 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.

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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Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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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Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

Stroj v tomto návodu popsán je určen výhradně k:
Jako zakládací vozík, podpěrné zařízení, stohovací vozík 
nebo pomocné pracoviště

Obrábění jiných materiálů než dřeva je povoleno pouze 
s písemným souhlasem 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 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

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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Výstraha!  Zbytková rizika / Nebezpečí zranění!

• Riziko pohmoždění, zachycení, nárazu.

• Nebezpečí poranění v důsledku nedostatečné přípravy!

• Nepracujte na mokré nebo kluzké podlaze.

• Je přísně zakázáno stoupat na stroj - nebezpečí pádu.

• Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje  
(nebezpečí překlopení).

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!

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.

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!

Bezpečnost
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Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

3 Technické údaje

Obr. 3-1: Rozměry FAT 300 Obr. 3-2: Rozměry FAT 300S / FAT 500S

3.1 Rozměry a hmotnost

Technické údaje

Stroj FAT 300 FAT 300S FAT 500S
 Rozměry podstavce A x B (max.) 1290 x 800 1520 x 930 1520 x 1055

 Pracovní deska C x D 1200 x 739 1650 x 940   / 2070 x 1170

 Celková výška E   (Pozice: nahoře) cca. 1020 cca. 1040 cca. 1075

 Celková výška E1 (Pozice: dole) cca. 425 cca. 445 cca. 470

 Nosnost H (max.) 300 kg 300 kg 500 kg

 Čistá hmotnost *) cca. 75 kg cca. 125 kg cca. 170 kg

 Hmotnost - Pracovní deska 15 kg 38 kg 60 kg

 Provozní teplota/teplota okolí +10 až +40 °C +10 až +40 °C +10 až +40 °C

Stroj včetně obalu FAT 300 FAT 300S FAT 500S
 Délka x Šířka x Výška 1200x800x400 1680x1160x575 1680x1160x605

 Transportní šířka min. 640 830 920

 Hmotnost (cca.)*) 98 kg 175 kg 220 kg

 Skladovací teplota –10 až +50 °C –10 až +50 °C –10 až +50 °C

Upozornění: Všechny údaje uvedené v mm. Uvedené míry jsou středí hodnoty a platí pro stroje ve standardní výbavě.

*) bez pracovní desky



10

!

Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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.
• Stroj nesmí být nikdy přepravován na vyčnívajících 

částech stroje (např.  pracovní 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).

4 Nastavení a příprava

4.1 Bezpečnostní pokyny

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.

Nastavení a příprava
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FAT 300 - ca. 75 kg

FAT 300S - ca. 175 kg
FAT 500S - ca. 220 kg

Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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

FAT 300:
Stroj je dodáván částečně smontovaný na paletě.
Pro bezproblémovou montáž poskytněte k dispozici 
minimálně dalšího pomocníka.

FAT 300S / FAT 500S:
Stroj je dodáván v kompletně smontovaném stavu na 
paletě. 
Pozor! Nebezpečí poranění z důvodu vysoké hmotnosti!
Pro bezproblémové složení jsou v závislosti na vybavení 
zapotřebí 2–3 pomocníci.

Stroj je našroubován na paletě pomocí několika pojistný 
šroub. (4 x Pojistný šroub)

Stroj lzevykládat/dopravovat pomocí VZV a  
paletovacího vozíku(ů), případně pomocí jeřábu. 

!Pojistný šroub

Upozornění:

Transportní šířka je méně než 1000 mm. Díky tomu je možná přeprava dveřními otvory.
Montáž viz samostatný návod k montáži, který je přiložen ke stroji, popř. k pracovních desek.

Pro bezproblémové složení jsou v závislosti na vybavení zapotřebí 2–3 pomocníci.
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Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

Upozornění:
Montáž viz samostatný návod k montáži, který je přiložen ke stroji, popř. k pracovních desek.

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. 

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 500 mm.

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.

Obsluha
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FAT 300

FAT 300S / 500S

Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

6 Obsluha

!Pracovní stůl
"otočná pogumovaná masivní kolečka s brzdou
#Nožní pedál

6.2 Nastavení pracovní výšky

6.1 Povolené a zakázané pracovní postupy

Následující pracovní techniky jsou na tomto stroji 
zásadně zakázány:
• Je přísně zakázáno stoupat na stroj - nebezpečí pádu.

Povolené pracovní postupy:
• Možnosti použití jako: Jako zakládací vozík, 

podpěrné zařízení, stohovací vozík nebo pomocné 
pracoviště

Obsluha

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku! Nebezpečí překlopení
Obrábějte pouze ty obrobky, které mohou být bezpečně umístěny.
Nosnost (max.) FAT 300 & FAT 300S - 300 kg / FAT 500S - 500 kg

Nastavení pracovní výšky (plynule nastavitelná)
FAT 300: 425 - 1020 mm
FAT 300S: 445 - 1040 mm
FAT 500S: 470 - 1075 mm

1. Zablokování brzdou: zatlačte dovnitř a aretujte

2. Pracovní stůl - postavte nahoru $ 
Nožní pedál: zatlačte dolů

3. Posuňte pracovní stůl dolů % 
Vytlačte páku na stojanu stroje. 
• až k zarážce

 • stiskněte a podržte stisknuté

FAT 300 
pomalu tlačte nahoru

FAT 300S / FAT 500S 
zatlačte dolů

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku!

Před přestavením průchodné výšky pracovní (především směrem dolů) dbejte na to, aby se pod pracovní stůl 
nenacházely žádné obrobky nebo jiné předměty (nebezpečí uchycení).

Upozornění: Vyhněte se trhavým pohybům.
Vytlačte páku na stojanu stroje --> až k zarážce !

Obr. 6-1: Nastavení pracovní výšky
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Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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

Pomocí rozpouštěče lepidla & čističe lisu lze z nástrojů a 
součástí strojů snadno odstranit všechny zbytky lepidla

V žádném případě nepoužívejte žíravé nebo abrazivní 
čisticí prostředky.

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

7 Údržba / Čištění stroje

Upozornění:
Obecně vzato není mazání zapotření, neboť kuličková ložiska nevyžadují žádnou údržbu.
Vodicí ústrojí je zcela bezúdržbové a nevyžaduje ani mazání.

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku! 
Hydraulické systém nevyžaduje naprosto žádnou údržbu a uživatel jej nesmí v žádném případě rozebírat.

Obr. 7-1: Odstraňte prach a nečistoty

K modelům FAT 300 S a 500 S dodáváme na vyžádání 
zařízení na otáčení desek, které umožňuje pohodlnou 
manipulaci s velkoformátovými deskami.

- Pojezdová a vícesměrová kolečka zaručují jednoduché 
nakládání a odebírání desek

- Pohodlné nakládění velkých desek o tloušťce do 40 mm
- Manipulace s velkoformátovými deskami v 
jednomužném režimu

- Naklápění v rozsahu 0 – 80 (aretace)
- Velikost rámu 1930 x 1500 mm
- Příčné vzpěry (volitelná výbava)

Pozor! Nebezpečí úrazu/škod na majetku! Nebezpečí překlopení - Nosnost (max.) 100 kg
Montáž a uvedení do provozu: Viz také samostatný montážní návod

6.3 Zařízení na otáčení desek pro pracovní stoly FELDER

Obsluha / Údržba

Obr. 6-2: Zařízení na otáčení desek
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Hall in Tirol, 1.6.2017

Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder
FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

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

Označení výrobku: 

Název výrobku: FELDER

Typové označení: FAT 300 / FAT 300S / FAT 500S

Byly uplatněny následující směrnice ES: 2006/42/EG

Výškově přestavitelný pracovní stůl Felder

8 Příloha - Prohlášení o shodě

Příloha

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
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