
 

PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že je tento výrobek v souladu se sm rnicemi 
ES 73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES 
a že byly aplikovány následující normy pop . 
normalizované dokumenty: 
EN 50144, EN 55014, EN 61000 a IEC 60745. 

 
 
 
 Yasuhiko Kanzaki CE 2003 
 editel 

Hluk a vibrace 
Typická hladina hlu nosti p ístroje hodnocená A iní: 
Hladina zvukového tlaku (LPA) 91 dB(A) 
Hladina zvukového výkonu (LWA) 102 dB(A) 
P i práci m že hladina hlu nosti p ekro it 85 dB(A). 
V tomto p ípad  jsou pot ebná opat ení k ochran  uživatele p ed hlu ností. 
Nosit ochranu sluchu!  
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Jen pro evropské zem  
Elektrické p ístroje nevyhazujte do domovního odpadu! 
Podle evropské sm rnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických p ístroj  a 
konverze do národního práva musí být opot ebované elektrické p ístroje shromaž ovány 
odd len  a zavezeny k op tovnému ekologickému zhodnocení. 

Piktogramy 
Výstraha p ed obecným nebezpe ím. 

Výstraha p ed nebezpe ným elektrickým nap tím. 

Výstraha p ed horkým povrchem. 

P ístroj, vrtací korunka a vrtací stojan jsou t žké – pozor, nebezpe í pohmožd ní. 

Nebezpe í natržení pop . po ezání. 

Pro vlastní ochranu byste m li u init následující ochranná opat ení. 

Nosit ochranu sluchu. 

Nosit ochranu o í. 

Nosit ochrannou helmu. 

Nosit ochranné rukavice. 

Nosit bezpe nostní obuv. 

P ed jakoukoli prací na p ístroji bezpodmíne n  vytáhnout sí ovou zástr ku! 

 11 

Odstran ní jádra vrtáku, pokud z stane ve vrtací korunce 
– Vrtací korunku odd lte od motoru. 
– Vrtací korunku postavte svisle. 
– D ev nou násadou kladiva lehce klepejte na trubku, až se uvolní jádro vrtáku. Vrtací korunkou 

nikdy násiln  nebouchejte o ze  nebo nepoužívejte nástroje, jako nap . kladiva i otev ené 
klí e, protože se trubka m že zk ivit a pak nelze uvolnit vrtací jádro ani op tovn  použít vrtací 
korunku.  

Odstran ní jádra vrtáku u slepé díry 
Jádro vylomte klínem nebo pá idlem. Jádro nadzvedn te vhodnými klešt mi nebo do jádra 
vyvrtejte otvor, zašroubujte šroub s okem a pak jej vytáhn te. 

Ošet ování a údržba 
P ed zahájením údržby nebo oprav bezpodmíne n  vytáhnout sí ovou zástr ku! 
Opravy m že provád t jen kvalifikovaný personál vhodný k této práci na základ  svého vzd lání 
a zkušeností. 
P ístroj musí po každé oprav  zkontrolovat kvalifikovaný elektriká . 
Elektrický p ístroj je zkonstruován tak, aby nebyla pot ebná tém  žádná údržba. P esto je t eba 
stále dodržovat následující body: 
– Po ukon ení vrtání vy ist te jádrovou vrtací jednotku. Poté tukem namažte závit vrtací h ídele. 

V trací otvory musí být stále isté a volné. Dbejte, aby se p i išt ní nedostala do jádrové 
vrta ky voda. 

– Po prvních 150 provozních hodinách musíte vym nit p evodový olej. 
– Vým na p evodového oleje výrazn  zvýší životnost p evodovky. 
– Asi po 200 provozních hodinách musí být uhlíkové kartá e zkontrolovány kvalifikovaným 

elektriká em a eventuáln  vym n ny (používat jen originální uhlíkové kartá e). 
Vždy po 3 m sících nechat spína , kabel a zástr ku zkontrolovat kvalifikovaným elektriká em. 

Chování v p ípad  poruchy 
Po vzniku provozních poruch p ístroj vypn te a odpojte z elektrické sít . Práce na elektrickém 
systému stroje mohou provád t jen kvalifikovaní elektriká i. 

Vyhledávání závad 
Závada Možná p í ina Odstran ní 

P ístroj neb ží. – P erušené sí ové napájení. 
 
– Vadný sí ový kabel nebo zástr ka. 
 
– Vadný spína . 

– Zasunout jiný elektrický p ístroj, zkontrolovat 
funkci. 

– Nechat zkontrolovat kvalifikovaným 
elektriká em a eventuáln  vym nit. 

– Nechat zkontrolovat kvalifikovaným 
elektriká em a eventuáln  vym nit. 

Motor b ží, vrtací 
korunka se neotá í 

– Vadná p evodovka. – P ístroj nechat opravit ve smluvním servisu. 

Rychlost vrtání klesla – Tlak/pr tok vody p íliš vysoký. 
– Vadná vrtací korunka. 
 
– Vadná p evodovka. 
 
– Vrtací korunka vyhlazená. 

– Nastavit množství vody. 
– Zkontrolovat poškození vrtací korunky a 

eventuáln  vym nit. 
– P ístroj nechat opravit ve smluvním servisu. 
– Vrtací korunku nabrousit brouskem, p itom 

nechat b žet oplachování vodou. 
Motor vypíná. – P ístroj se zastavil. 

– P ístroj je p íliš horký. 
– Zareagovala ochrana proti p etížení motoru. 

– P ístroj vést rovn . 
– P ístroj odleh it, stisknout spína . 
– P ístroj nechat rozb hnout. 

Na sk íni p evodovky 
vystupuje voda. 

– Vadné radiální t snicí kroužky. – Nechat p ístroj opravit ve smluvním servisu. 
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Pokud b hem vrtání zjistíte, že se rychlost posuvu snížila, že musíte vynakládat více síly a voda, 
která uniká z vrtaného otvoru, je istá a promíšená s n kolika kovovými odšt pky, dostali jste se 
k betoná ské oceli. 
Snižte tlak na vrtací korunku a podle možnosti p epn te na nejbližší nižší stupe  a pak 
bezproblémov  ocel provrtejte. Po provrtání betoná ské oceli m žete zase zvýšit tlak pop . otá ky. 

Prodloužení vrtací korunky 
Musíte-li vrtat hloub ji než je užite ná délka vaší vrtací korunky: 
– Nejd íve vrtejte jen tak daleko, jak to dovoluje užite ná délka korunky. 
– Odstra te korunku a uvoln te jádro vrtáku z otvoru bez toho, že byste pohnuli jádrovou vrtací 

jednotkou. 
– Korunku zase zasu te do vrtaného otvoru. 
Mezi vrtací korunku a motor našroubujte p íslušné prodloužení. Pokud uchycení vrtací korunky iní 
1 ¼“, nezapome te na m d né kroužky ke snadn jšímu uvoln ní vrtací korunky. 

Ochrana proti p etížení 
DBM 230 je k ochran  uživatele, motoru a vrtací korunky vybavena mechanickou, elektronickou 
a tepelnou ochranou proti p etížení. 

Mechanická ochrana 
P i náhlém vzp í ení vrtací korunky je pomocí kluzné spojky odd leno vrtací v eteno od motoru. 

Elektronická ochrana 
K varování uživatele p ed p etížením vrta ky u p íliš velké posouvací síly je do krytu vestav na 
svíticí dioda. P i volnob hu a normálním zatížení není indikace vydána. P i p etížení svítí dioda 
erven . V tomto p ípad  musíte p ístroj odleh it. P i delším nerespektování ervené kontrolky 

dojde na základ  elektronického systému k samo innému zastavení p ístroje. Po odtížení 
a vypnutí a op tovném zapnutí spína e p ístroje m žete dále normáln  pracovat. 

Tepelná ochrana 
Pomocí termo lánku je motor p i p etrvávajícím za ízení chrán n p ed zni ením. Stroj se v tomto 
p ípad  samo inn  vypne a m že být znovu uveden do provozu až po p íslušném ochlazení (asi 
2 min.). Doba ochlazování je závislá na zah átí vinutí motoru a teplot  prost edí. 

Bezpe nostní spojka 
Kluzná spojka má zachycovat rázy a nadm rné zatížení.  
Je to výpomocný prost edek a nep edstavuje absolutní ochranu, proto byste m li vrtat opatrn . 
K zachování své funkce by m la prokluzovat max. 2 s. P i nadm rném opot ebení musí být 
vym n na autorizovaným servisem. 
Vzp í enou vrtací korunku neuvol ujte zapnutím a vypnutím p ístroje, protože to by mohlo 
vést k p ed asnému opot ebení spojky. 

Zlom segmentu 
Pokud se b hem vrtání uvolní diamantový segment, ást výztuhy apod., a v d sledku toho dojde 
ke vzp í ení vrtací korunky, ukon ete tuto práci a vyvrtejte otvor se stejným st edem a v tším 
pr m rem 15 až 20 mm. 
Nepokoušejte se ukon it vrtání pomocí jiné vrtací korunky stejného pr m ru! 

Po vrtání 
Po ukon ení vrtání 

– Vrtací korunku vytáhn te z otvoru. 
– Vypn te motor. K tomu ú elu použijte motorový spína  a ne PRCD. 
– Uzav ete zásobování vodou. 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model DBM230 
Jmenovité nap tí: 230 V  
Jmenovitý p íkon: 2 500 W 
Jmenovitý proud: 13,5 A 
Frekvence 40–60 Hz 
Max. pr m r vrtání 230 mm 
Upnutí nástroje 1 ¼“ UNC 
Ochranná t ída I 
Stupe  ochrany IP 20 
Hmotnost asi 12,4 kg 
Odrušení podle EN 55014 a EN 61000 

 
Chod Otá ky naprázdno Otá ky p i zatížení Max. pr m r vrtání 

 390 min–1 270 min–1 230 mm 
 1 040 min-1 700 min–1 100 mm 

 1 700 min–1 1 250 min–1 60 mm 

 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené 
mohou m nit bez p edb žného oznámení. 

Poznámka 
Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

Použití k ur enému ú elu 
Diamantová jádrová vrta ka DBM 230 je ur ena pro profesionální použití a m že být používána jen 
pou enými osobami. 
Ve spojení s p íslušnými korunkami k vrtání namokro je p ístroj ur en k vrtání do betonu, kamene 
a zdiva výhradn  jen p i ezání namokro. 
M že být používán ve stojanu pro diamantové vrta ky (nap . P-54190). 
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Bezpe nostní pokyny 
D ležité pokyny a výstražné pokyny jsou na stroji ozna eny symboly. 
Bezpe ná práce se strojem je možná jen tehdy, pokud si p e tete celý návod k obsluze 
a všechny bezpe nostní pokyny a budete p ísn  dodržovat v tom obsažené pokyny. 
Navíc se musíte ídit obecnými bezpe nostními pokyny uvedenými v p iložené brožu e. 
P ed prvním použitím si nechte prakticky vysv tlit používání tohoto p ístroje. 
Pracujte koncentrovan  a velmi opatrn . Pracovišt  udržujte v istot  a zabra te 
nebezpe ným situacím. 

U i te opat ení k ochran  obsluhy 
Pokud p i práci dojde k poškození nebo protnutí p ipojovacího kabelu, nedotýkejte se ho, ale 
okamžit  vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky. P ístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným 
p ipojovacím kabelem. 
P ed vrtáním do strop  a st n se p esv d te, zda se na míst  vrtání nenachází skrytá proudová 
vedení, plynová a vodovodní potrubí. Pracovní oblast zkontrolujte nap . pomocí p ístroje 
k vyhledávání kov .  
P ed zahájením práce se obra te na odpov dného statika, aby stanovil p esnou polohu vrtání. P i 
provrtávání strop  zdola zabezpe te oblast, protože m že dojít k vypadnutí jádra vrtáku. 

Dbejte, aby nebyl p ístroj vystaven p ímému dešti. 
– Nepracujte ve výbušném prost edí. 
– Nepracujte na žeb íku. 
– Neopracovávejte materiály obsahující azbest. 
– P ístroj nikdy nenoste za kabel a p ed každým použitím zkontrolujte p ístroj, kabel a zástr ku. 

Poškození m že odstra ovat jen odborník. Zástr ku zasouvejte do zásuvky jen u vypnutého 
p ístroje. 

– Nejsou dovoleny manipulace na p ístroji. 
– Jádrovou vrta ku nechávejte pracovat jen pod dozorem. Vytáhn te sí ovou zástr ku 

a zkontrolujte, zda je vypína  vypnutý, pokud z stane jádrová vrta ka bez dozoru, p i montáži 
a demontáži, výpadku nap tí, nasazování pop . montáži ásti p íslušenství. 

– P ístroj vypn te, pokud z n jakého d vodu z stanete stát. Tím zabráníte náhlému rozb hu 
v nekontrolovaném stavu. 

– P ístroj nepoužívejte, je-li vadná ást sk ín , pop . p i poškození vypína e, p ívodního kabelu 
nebo zástr ky. 

– Elektrické p ístroje musí být v pravidelných intervalech vizuáln  kontrolovány odborníkem. 
P i používání jádrové vrta ky se nesmí v žádné poloze dostat do motoru a elektrických 
konstruk ních ástí chladicí voda. Vrtání nad hlavou provád jte jen po u in ní vhodných 
ochranných opat ení (za ízení k zachytávání vody).  
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Vakuové erpadlo musí b hem celé pracovní doby b žet dále a musí být umíst no tak, aby 
bylo vid t na manometr. 
P ed zahájením vrtání musíte bezpodmíne n  zkontrolovat pevné umíst ní! 

Upevn ní stojanu rychloupínacím sloupkem 
Aby mohl být vrtací stojan zpevn n rychloupínacím sloupkem, musí vzdálenost k protilehlé 
stran  init 1,7 až 3 m. 

 
Napolohujte vrtací stojan. Rychloupínací sloupek umíst te do nejt sn ji za sloupek na patce 
stojanu. Vrtací stojan zafixujte otá ením kliky (G) ve sm ru hodinových ru i ek. Nastavení zajist te 
p íslušným epem (H). 

Pozor! 
Je d ležité, aby byl vrtací stojan pevn  spojen s podkladem. Nesprávn  upevn ný vrtací stojan 
m že zp sobit poran ní uživatele a poškodit vrtací jednotku. Pohyby b hem vrtání mají za 
následek nárazy vrtací korunky do st ny otvoru, což m že vést k vylomení segment . Vrtací 
korunka se m že v otvoru také vzp í it, což zase m že zp sobit její poškození. 

Vrtání 
– PRCD nastavte do polohy On. 
– Otev ete p ívod vody. 
– Zapn te motor bez toho, že by se vrtací korunka dotýkala plochy. 
– Vrtací korunku spus te tak hluboko, aby se dotýkala povrchu. 
– K zachování p esného centrování vrtací korunky provád jte u prvního centimetru hloubky ezu 

jen malý posuv. 
– Nyní m žete vrtat rychleji. P íliš nízké otá ky stroje omezují výkon. U p íliš vysokých otá ek 

se diamantové segmenty rychle otupí.  

Šikmé vrtání 
– Odstra te šroub ve spodní desce, který aretuje sloupek v úhlu 90o. 
– Uvoln te šroub s kolíkovou rukojetí mezi op rou a sloupkem a sloupek oto te do 

požadovaného úhlu. 
– Znovu pevn  utáhn te oba šrouby. 
– Zpo átku vrtejte velmi pomalu, protože korunka zasahuje do materiálu jen zlomkem své ezné 

plochy. Budete-li vrtat p íliš rychle nebo za vysokého tlaku, m že korunka ujížd t. 

Vrtání nad hlavou 
– Bezpodmíne n  namontujte za ízení k odsávání vody. 
– Savku vody p ipojte k odsávání a zapn te ji. 
– Otev ete p ívod vody a d íve než za nete vrtat, p esv d te se, zda voda dosahuje 

k segment m. 
– P i vrtání nad hlavou dbejte zejména na to, aby se do stroje nedostala voda. 
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– Do hmoždinky našroubujte rychloupínací šroub (D). 
– Nasa te stojan. 
– Podložku (E) a upev ovací matici (F) zafixujte na rychloupínacím šroubu (D). 
– Matici (F) utáhn te klí em s otvorem 27. 
– P ed a po utažení matice (F) musí být 4 stav cí šrouby p estaveny tak, aby došlo 

k p izp sobení podkladu. 

 
Bezpodmíne n  zkontrolujte, zda je stojan pevn  namontován. 

Upevn ní k podlaze pomocí vakua 
Upevn ní pomocí vakua nepoužívejte na st nách nebo nad hlavou! 
Aby mohl vzniknout podtlak, nesmí být vrtaná plocha porézní, musí být rovná a bez trhlin. 
Pokud tomu tak není, nem žete tento druh upevn ní použit. K vytvo ení vakua pot ebujete 
vakuový set pro P-54190, vakuové erpadlo a hadici. Ty dostanete na požádání. 
Do spodní desky našroubujte zásuvnou spojku. Ta musí být nap ed opat ena t snicí páskou. 
Nasa te vakuovou rukoje  s t sn ním. 

 
Vakuovou rukoje  zajist te podložkou a šroubem s vnit ním šestihranem M8 × 30. 

 
Spojte vrtací stojan a vakuové erpadlo. 
Vrtací stojan umíst te do správné polohy a zapn te erpadlo.  
Zkontrolujte, zda jsou všechny ty i nivela ní šrouby ve spodní desce úpln  oto eny zp t a zda je 
dosaženo podtlaku minimáln  –0,8 bar. 
Po stisknutí tla ítka ventilu v rukojeti m že být vrtací stojan odleh en a dodate n  se ízen. 
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– Pokud z p epl ovacího otvoru na prodloužené ásti p evodovky uniká voda, p erušte práci 
a jádrovou vrta ku nechte opravit v autorizovaném servisu. 

– Po p erušení práce zapn te jádrovou vrta ku jen tehdy, pokud jste se nejd íve p esv d ili, že 
se vrtací korunka voln  otá í. 

– P i práci s tímto p ístrojem noste ochranu sluchu. 
– Nesahejte do rotujících ástí. 
– P ístroj nesmí používat osoby mladší 16 let. 
Uživatel a osoby nacházející se v blízkosti musí b hem používání p ístroje nosit vhodné ochranné 
brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a bezpe nostní obuv. 
P i práci se soust e te. Po ínejte si uvážliv  a p ístroj nepoužívejte, pokud se nem žete 
koncentrovat. 

Upevn ní jádrové vrta ky na stojan pro diamantovou vrta ku P-54190 

Montáž desky stroje 

 
Rozm ry na stroji 

Pomocí oto ného k íže otev ete aretaci montážní desky. Vyjm te ji a spojte ji s jádrovou vrta kou, 
viz následující popis. 
Do rozsahu dodávky vrtacího stojanu DBM230 pat í montážní deska, zalícované pero 10 mm a 4 
šrouby s vnit ním šestihranem M8. Montážní desku se zalícovaným perem nasa te na p ístroj tak, 
aby se zdí ka v montážní desce nacházela na stejné stran  jako p epínání p evod  stroje. Poté 
zase vložte ty i šrouby a pevn  je utáhn te. 
Jádrovou vrta ku s namontovanou deskou vložte do vrtacího stojanu upevn ného k podkladu a 
zaaretujte ji pomocí oto ného k íže (viz str. 4). 

Elektrická p ípojka 
DBM 230 je provedena s ochrannou t ídou I. K ochran  uživatele m že být p ístroj provozován jen 
s vypínacím za ízením k ochran  p i nedostate ném proudu a proto je standardn  dodáván 
s ochranným vypína em PRCD integrovaným v kabelu k použití se zásuvkou s ochranným 
kontaktem. 

Pozor! 
– Ochranný vypína  PRCD nesmí ležet ve vod . 
– Ochranný vypína  PRCD nepoužívat k zapínání a vypínání p ístroje. 
– P ed zahájením práce zkontrolovat správnou innosti stisknutím tla ítka TEST. 
P ed uvedením do provozu zkontrolujte, zda sí ové nap tí a frekvence souhlasí s údaji uvedenými 
na typovém štítku. Jsou p ípustné odchylky nap tí +6% až –10%. Používejte jen 3vodi ový 
prodlužovací kabel s ochranným vodi em a dostate ným pr ezem (min. 2,5 mm2). P íliš slabý 
pr ez m že vést k nadm rné ztrát  výkonu a p eh átí stroje a kabel . 
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Doporu ené minimální pr ezy a maximální délky kabel  
Sí ové nap tí Pr ez v mm2 
 1,5 2,5 
110 V 20 m 40 m 
230 V 50 m 80 m 

Vodní p ípojka 
Není-li vrtací korunka dostate n  ochlazována vodou, mohou se diamantové segmenty zah ívat, 
což m že vést k jejich poškození a oslabení. Proto byste se vždy m li p esv d it, zda není chladicí 
systému ucpaný. K zásobování vrta ky vodou postupujte následovn : 
– P ístroj p ipojte k zásobování vodou nebo tlakové nádob  pomocí násuvné spojky. 
– P ístroj používejte jen s istou vodou a dostate ným p ívodem vody, protože by se mohla p i 

provozu zasucha poškodit t sn ní. 

Pozor! 
– Nesmí být p ekro en maximální tlak vody 3 bary! 
– P esv d te se, zda jsou segmenty dostate n  chladné. Je-li vrtací voda istá, je chlazení 

dostate né. 
– Práv  vyvrtaný otvor uzav ete, pokud jej chcete zv tšit, aby mohlo být dosaženo dostate ného 

p ívodu chlazené vody. 
– P i práci nad hlavou musíte vždy používat prstenec ke shromaž ování vody. 
– Hrozí-li mráz, vodní systém vyprázdn te. 

P epínání p evod  
DBM 230 má mechanickou t ístup ovou p evodovku s olejovou lázní. 
Otá ky p ístroje p izp sobte pr m ru vrtání (údaje viz typový štítek). 
Spína em p evodovky otá ejte tak dlouho, dokud nezasko í do rychlejšího pop . pomalejšího 
chodu. Otá ky m te jen u zastaveného p ístroje, eventuáln  je t eba lehkým protá ením 
pracovního h ídele podpo it proces spínání. 

Výstraha! 
Nikdy neprovád jte p epínání násilím a jen p i dob hu nebo zastavení p ístroje! 
K p epínání nepoužívejte nástroje, jako nap . klešt  nebo kladivo! 

Vým na vrtací korunky 
Opatrn ! 

P ístroj je t žký a m že být po použití nebo ost ení horký. M žete si popálit ruce, íznout se 
o segmenty pop . si n co roztrhnout i pohmoždit. 
P ed jakoukoli prací na p ístroji bezpodmíne n  vytáhn te sí ovou zástr ku. Držákem 
p ístroje s jádrovou vrta kou naje te tak daleko nahoru, aby zasko il v koncové poloze. 
Proto p i vým n  nástroje vždy používejte pracovní ochranné rukavice.  
Vrtací v eteno má pravoto ivý závit.  
Jako p idržova  vždy používejte otev ený klí  s otvorem 32, který nasadíte na vrtací v eteno. 
Nikdy neuvol ujte vrtací korunku údery (kladiva), protože by došlo k poškození jádrové vrta ky. 
Na závit vrtacího v etena naneste trochu tuku odolného v i vod  a m d ný kroužek mezi 
v etenem a vrtací korunkou usnadní uvol ování vrtací korunky. 
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Používání vrtací jednotky 
K bezpe nému provozu stroje dodržujte prosím následující pokyny: 

Místo nasazení 
– Z místa nasazení odstra te vše, co by mohlo bránit pracovnímu procesu. 
– Dbejte na dobré osv tlení místa nasazení. 
– Dodržujte uvedené podmínky pro p ipojení ke zdroji energie. 
– Elektrické kabely položte tak, aby bylo vylou eno poškození nástrojem. 
– Zajist te, abyste vždy m li dostate ný výhled na pracovní oblast a kdykoli mohli dosáhnout na 

všechny pot ebné ovládací prvky a bezpe nostní za ízení. 
– Jiné osoby udržujte mimo vaši pracovní oblast, aby nedošlo k poran ní. 

Pot eba místa k provozu a údržb  
Okolo stroje zachovejte podle možností volný prostor asi 2 m, který je pot ebný k provozu 
a údržb , abyste mohli bezpe n  pracovat a okamžit  zasáhnout v p ípad  provozních poruch. 

Vrtání 
P íprava 

– Vrtáte-li do blok , p esv d te se, zda jsou bloky dob e ukotvené a upevn né. 
– P ed vrtáním do nosných díl  se p esv d te, zda nebude porušena statika. i te se pokyny 

odborník  odpov dných za plánování. 
– P esv d te se, zda nemohou být p i vrtání poškozena plynová pop . vodovodní potrubí nebo 

proudové kabely. 
– P esv d te se, zda jádro vrtáku nem že p i vypadnutí n koho poranit pop . n co poškodit. 

Vy ist te a zajist te pracovní oblast. 
– P i provrtávání strop  zdola zabezpe te oblast, protože m že dojít k vypadnutí jádra vrtáku. 
– Pokud by jádro vrtáku mohlo po vypadnutí zp sobit n jaké škody, postavte odpovídající 

za ízení, které zachytí jádro. 
– P esv d te se, zda je vrtací korunka správn  upevn ná. 
– V závislosti na zpracovávaném materiálu nasa te správný nástroj. 
– Zajist te bezpe né upevn ní stojanu vrtáku k podkladu. 

Pro montáž P-54190 existují následující možnosti 

Upevn ní stojanu v betonu pomocí hmoždinek 
– Pro zdivo je t eba používat rozpínací hmoždinky. 
– Na vrtané ploše vyzna te polohu upev ovacího otvoru. 

– Vyvrtejte otvor (  15) hluboký 50 mm (A), do kterého má být vložena hmoždinka M12 (B); 
vložte hmoždinku a roztáhn te ji nástrojem pro rozpínání hmoždinek (C). 

 


