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1. Všeobecné údaje 
 
 

Úvod 
 

 
               Vážený zákazníku, 
 

 
předkládáme Vám Návod k použití hranové oscilační brusky KDR 603. Jeho důsledné dodržování Vám 
zajistí bezpečný chod stroje. Před přistoupením k provozování stroje je nutné si přečíst tento návod k 
používání a porozumět mu. To slouží k získání lepších pracovních znalostí o tomto stroji, ke zvýšení 
bezpečnosti a k dosažení lepších výsledků v práci na stroji. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu 
seznámil dříve, než zařízení uvedete poprvé do provozu.  
 

Pozorně si přečtěte všechny pokyny pro bezpečný provoz stroje. 
 

Přejeme Vám úspěšnou práci a bezporuchový provoz. 
 
Určení stroje 
 

Stroj  umožňuje broušení polotovarů ze dřeva a na bázi dřeva.  
Stroj je určen pro obsluhování pouze jedním pracovníkem. 
Zákaz jakékoliv manipulace se strojem pro děti a mladistvé. 
 
Kvalifikace pracovníků 
 

Na stroji může pracovat pouze vyučený odborník v oboru dřevoobrábění nebo pracovník tímto odborníkem 
poučený a zaškolený a to bez rozdílu pohlaví. Pro práci na stroji je obsluha povinna se seznámit s tímto 
návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. 
 
Pracovní prostředí 
 

Stroj musí pracovat v dílenském prostředí jehož teplota nepřesahuje +40o a neklesne pod +5o. 
Relativní vlhkost vzduchu 30% až 95% - nekondenzující. Nadmořská výška do 1000 m. Klasifikace 
prostředí dle ČSN 33 2000-3; ČSN 33 2000-5-51     - nebezpečí požáru hořlavých prachů (BE2N2). 
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Označení stroje               
                                             
Typ stroje určíte z výrobního štítku na stroji. 
 
KDR 603 hranová oscilační bruska 
 

150 x 2500 mm pás  
 
 

 

Na stroji jsou umístěny štítky, upozorňující na nebezpečí.   
 
 

 
                                               

          pozor ! elektrické 
      pozor !  výstraha        zařízení    
        zařízení 
 
potřebné informace↔návod      před údržbou; opravou  
 k použití stroje        VŽDY !    
              ODPOJIT ! od sítě 
 
 
  upnout volné části oděvu       užívat ochranné brýle 
 
 
 
 
 
 
používat ochranu sluchu. 
 
 

2. Technická data 
 

 
položka 

 

 
parametr  

 
elektromotor 1,5 kW 
parametry sítě el. zdroje 3 x 400 V / 50 Hz 
stoly dva: velký | malý 840 x 300 |  250 x 300 mm 
zdvih stolu [840 x 300 mm] velkého 90 mm 
pokosý úhel broušení ~ [podél] pravítka stolu velkého 45° až 90° 
naklápění brusné jednotky 0° až 90° 
hmotnost stroje 110 kg 
rozměr pásu 150 x 2515 mm 
rozměry brusky výška  |  délka |  šířka 696 mm  | 444 mm  |  370 mm. 
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VÝSTRAHA: V zájmu vlastní bezpečnosti si dobře přečtěte uživatelskou příručku dříve, než zapnete brusku. 

1. Používejte prostředky pro ochranu očí. 
2. Obrobek opřete pomocí dorazu nebo pomocí pracovního stolku. 

 

Udržujte ochranné kryty na jejich místech a v patřičném provozním stavu. 
Vyjměte nastavovací klíče a montážní nástroje. 
Zvykněte si vždy překontrolovat, zda jsou nastavovací klíče a montážní nástroje vyjmuté ze stroje, před 
zanutím stroje. 
Udržujte prostor pracoviště v čistotě. 
Nepořádek v prostoru pracoviště nebo na pracovním stole může vést ke vzniku nehody. 
Nepoužívejte tento stroj v nebezpečném prostoru. 
Nepoužívejte motorově poháněná zařízení ve vlhkých nebo v mokrých místech, ani je nevystavujte působení 
atmosférických srážek. Udržujte prostor pracoviště dobře osvětlený. 
Nedovolte přístup dětí. 
Veškeré nepovolané osoby se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od prostoru pracoviště. 
Zabezpečte pracoviště proti činnosti dětí / nepovolaných osob. 
Použijte visací zámky, hlavní spínače, nebo vyjímatelné spouštěcí klíčky. 
Nepůsobte na stroj silou. 
Práce bude lepší a bezpečnější, když budete stroj a prvky příslušenství využívat v tom rozsahu parametrů, 
pro které jsou určené. 
Používejte patřičný typ stroje. 
Nepřetěžujte stroj nebo jeho prvky příslušenství při jejich použití k takové práci, pro kterou nejsou určené. 
Noste příslušné ochranné pomůcky. 
Nenoste volný oděv, rukavice, kravaty, prsteny, náramky, nebo jiné oděvní doplňky, které by se mohly za-
chytit do součástí v pohybu. Používejte neklouzavou obuv. Noste ochranné prostředky pro zakrytí dlouhých 
vlasů. Výjimka : Údaje k použití rukavic mohou být změněné na základě pokynů pro danou brusku. 
Vždy používejte bezpečnostní brýle. 
Rovněž používejte obličejovou nebo protiprachovou masku, pokud při obráběcí činnosti dochází 
k uvolňování prachu. Obvyklé brýle mají pouze skla odolná proti nárazu, ale nejsou to bezpečnostní brýle. 
Používejte zajištění obrobku. 
Použijte svěrky nebo svěrák pro zajištění obrobku, pokud to je praktické. Je to lepší než použití vašich rukou, 
a budete mít obě ruce volné pro ovládání stroje. 
Nenaklánějte se přes stroj. 
Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu. 
Stroj pečlivě udržujte. 
Uchovávejte nástroje a stroj v ostrém a čistém stavu, abyste dosáhli jejich lepší a bezpečnější výkony. 
Postupujte podle pokynů stanovených pro mazání a pro výměnu prvků příslušenství. 
Odpojte napájení stroje. 
Odpojte napájení stroje, než přistoupíte k vykonávání údržbářských činností, anebo než budete měnit prvky 
příslušenství. 
Omezte nebezpečí neúmyslného uvedení stroje do chodu. 
Ujistěte se, že je spínač vypnutý, než přistoupíte k zapojení zástrčky napájecího kabelu. 
Používejte doporučené prvky příslušenství. 
Podívejte se do uživatelské příručky na pokyny k doporučeným prvkům příslušenství. Použití nepatřičných 
prvků příslušenství by mohlo mít za následek vznik rizika zranění osob. 
Nikdy nestoupejte na stroj. 
Mohlo by dojít k vážnému zranění, pokud by došlo k pádu ze stroje při jeho převrácení nebo k neúmyslnému 
uvedení stroje do chodu. 
Překontrolujte poškozené součásti. 
Před dalším používáním je třeba stroj plně překontrolovat z hlediska poškozených ochranných krytů i jiných 
součástí, aby se stanovila možnost jejich činnosti a vykonávání funkce - překontrolujte seřízení veškerých 
pohyblivých součástí, spojení pohyblivých součástí, nepoškozený stav součástí, přimontování součástí, a  
podmínky, jejich činnosti. Opravte či vyměňte ochranný kryt nebo jinou součást, jsou-li poškozeny. 
Nikdy nenechávejte stroj zapnutý / v pohybu bez dozoru. 
Vždy vypněte napájení, a stroj nenechávejte bez dozoru, dokud nedojde k jeho úplnému zastavení.
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3. Všeobecná bezpečnostní pravidla   Upozornění 
 

 
Při používání stroje, za účelem snížení rizika poranění osob nebo poškození zařízení, by měla být vždy 
dodržována následující bezpečnostní opatření. Před použitím stroje si přečtěte všechny instrukce ! 
 
1. Udržujte pracovní prostředí v čistotě. Nepořádek na pracovišti může být spolupříčinou zranění. 
2. Sledujte podmínky pracovního prostředí. Nepoužívejte stroje nebo elektrické nástroje ve vlh- 
kých nebo mokrých prostorech. Nevystavujte stroj dešti. Udržujte pracovní prostředí dobře osvětlené. 
 Nepoužívejte elektricky napájené stroje v prostředí hořlavých plynů nebo kapalin. 
3. Udržujte nástroj mimo dosah dětí. Dětem nikdy nesmí být umožněn vstup do pracovní 
 oblasti. Nenechte děti jakkoliv manipulovat se strojem, nástrojem nebo s elektrickým kabelem. 
4. Uskladněte nečinné zařízení. Není-li stroj používán, musí být umístěn na suchém místě, 
 aby se zabránilo korozi. Stroje vždy zamykejte a držte mimo dosah dětí. 
5. Nepřetěžujte stroj. Stroj bude pracovat lépe a bezpečněji pro účely, pro které byl určen.  
          Nepoužívejte nevhodná přídavná zařízení za účelem zvýšení pracovní kapacity nástroje. 
6. K práci vždy používejte vhodný stroj. Nepokoušejte se používat malý stroj na práci určenou pro 

větší průmyslové stroje. Nepoužívejte stroj pro účel, k němuž není určen. 
7. Vhodně se oblékejte. Při práci nenoste volné oblečení ani šperky, mohou být zachyceny pohyblivými 

částmi stroje. Při práci je doporučen ochranný, nevodivý oděv a obuv s protiskluzovou podrážkou. 
Máte-li dlouhé vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy. 

 Používejte ochranu očí a sluchu. Noste schválené ochranné brýle. Vznikají-li při práci dřevěné 
 odštěpky, používejte vždy kryt celého obličeje. Při práci s dřevem a chemickými prachy a aerosoly 
 používejte schválenou protiprachovou masku nebo respirátor.  Brousíte-li v delších časových 
 úsecích, používejte ochranu sluchu. 
8. Nenahýbejte se přes stroj. Zachovejte stabilitu a rovnováhu. Nenahýbejte se přes běžící stroj. 
9. Pečlivě udržujte nástroje. Za účelem lepšího a bezpečnějšího výkonu udržujte nástroje ostré a čisté. 

Pro mazání a výměnu příslušenství postupujte dle pokynů. Pravidelně kontrolujte elektric-ké kabely 
nástrojů, a pokud zjistíte jakékoliv poškození, nechte je opravit kvalifikovaným technikem. Madla 
musí být vždy udržována v čistotě, suchá a bez olejů či maziv. 

10. Nepoužíváte-li stroj, odpojte jej od zdroje elektrické energie. 
11. Odstraňte nastavovací a maticové klíče. Před zapojením stroje zkontrolujte, že se na stroji a jeho 

pracovním povrchu nenachází žádné nastavovacé a maticové klíče či jiné nářadí. 
12. Vyvarujte se neúmyslného spuštění stroje. Není-li stroj používán a před tím, než stroj připojíte ke 

zdroji elektrické energie, se ujistěte, že se vypínač nachází v poloze Vypnuto. 
13. Buďte ostražití. Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte, jste-li unaveni. 
14. Kontrolujte stroj kv ůli poškozeným částem. Před použitím stroje by jakákoliv jeho část, která 

vypadá poškozeně, měla být pečlivě zkontrolována tak, aby se dalo určit, zda bude během činnosti 
nástroje správně pracovat a vykonávat jí určenou funkci. Zkontrolujte polohu a spojení pohyblivých 
částí (jakékoliv poškození částí a montážní spojovací prvky) a jakékoliv další věci, které by mohly 
ovlivnit správnou činnost stroje. Každá poškozená část stroje by měla být pečlivě opravena nebo 
vyměněna kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte stroj, pokud jakýkoliv vypínač nejde snadno 
zapnout či vypnout. 

15. Výměna dílů a příslušenství. Při provádění servisních prací používejte pouze identické náhradní díly. 
Použití jakéhokoliv jiného dílu by mělo za následek ukončení záruky. Používejte pouze příslušenství 
určené k použití v kombinaci s tímto nástrojem.  

16. Nepracujte se strojem, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků. Pro určení, zda požitím léků 
došlo k ovlivnění vašeho úsudku či reflexů, čtěte varování na příbalových letácích léků. Pokud existují 
jakékoliv pochybnosti, nepracujte se strojem. 

17. Vyhněte se hořlavým kapalinám. Abyste se vyhnuli možným požárům, nikdy nepoužívejte brusku 
v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo plynů. 

18. Vyhněte se vdechování prachu. Noste respirační masku přes nos i ústa. 
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4. Úplnost dodávky - balení 
 

 
Stroj vybalte, zkontrolujte úplnost dodávky balení.  
Balicí materiál nelikvidujte, dokud nebude bruska kompletně smotována a plně funkční. 
 
 

 

položka  
 

 

název 
 

počet kusů 
 

A 
 

brusná jednotka 
 

1 
 

B 
 

pracovní stůl 
 

2 
 

C 
 

úhlovací pravítko 
 

1 
 

D  
 

skříňový stojan 
 

1 
 

E 
 

spojovací materiál - šrouby, podložky 
 

dle montáže 
 

F 
 

imbus klíč 3 mm; imbus klíč 6 mm 
 

           2 ( 1 x 3 mm | 1 x 6 mm) 
 

G 
 

montážní klíč 11 ~ 13 
 

1. 
 

I 
 

fixační růžice 6-hran plast: kosé broušení 
 

2 
 

 
5. Pokyny pro uzemňování 
 

Pro veškeré uzemněné, kabelově připojené stroje. 
 
Uzemnění stroje poskytuje v případě nesprávné funkce nebo poruchy stroje cestu nejmenšího odporu pro 
odvedení elektrického proudu, a tak slouží ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem. Tento stroj je 
vybavený elektrickým kabelem se zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka kabelu se musí 
zapojovat do odpovídající napájecí zásuvky, která je patřičně nainstalovaná a uzemněná v souladu 
s veškerými místními předpisy a nařízeními. 
Nepatřičné připojení zemnicího vodiče zařízení může mít za následek vznik rizika zranění elektrickým 
proudem. Zemnicí vodič zařízení je označený pomocí použití izolace v zelené barvě, nebo v zelené barvě se 
žlutými proužky. Pokud je nutné přistoupit k výměně elektrického kabelu nebo zástrčky, tak nepřipojte 
zemnicí vodič zařízení na živou svorku. 
Nechte si instalaci překontrolovat od kvalifikovaného elektrotechnika nebo od servisního pracovníka, pokud 
nemáte patřičnou kvalifikaci k těmto činnostem, nebo máte pochyby o patřičném uzemnění daného zařízení. 
K prodloužení napájecího kabelu stroje používejte výhradně jen třívodičové prodlužovací kabely, které mají 
třípólové uzemněné zástrčky a třípólové zásuvky, patřičné pro připojení stroje. Pokud došlo k opotřebení 
nebo k poruše napájecího kabelu, tak jej neprodleně nechte opravit nebo vyměnit. 
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6. Montáž 
   provoz stroje 
   metody broušení 
   údržba; výměna brusného pásu 
   změna polohy stolu. 

 
 

 

 
Pás je umístěný ve svislé poloze a spouštěcí 

stolek je zajištěný v nejnižší poloze. 
 

  
Brousící stolek lze nastavit v úhlu 90° až 180°, 

pás je ve vodorovné poloze. 
 

 
 

 
Pás je umístěný ve svislé poloze a spouštěcí 
stolek je uvolněný. Tím se umožňuje lepší 
využití pásu a napomáhá se předcházení 

pálení. 

  
Pro nastavení úhlu uvolněte nastavovací páku 
(„A“), a přitáhněte jej v požadované poloze. 
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Pokosový úhel se může nastavit v rozsahu 45° 
až 90°, a zde se zajistí pomocí šestihranné 
růžice (5) pro broušení v pokosovém úhlu. 

  

tvarové broušení. 

 
 

 

Pro sejmutí a výměnu pásu uvolněte napínací 
páku pásu. Před uvedením stroje do chodu opět 

páku přemístěte do utažené polohy. 

  

Namontujte polohovací desku („A“) pro 
ploché broušení, a podle potřeby ji nastavte do 

úhlu. Přitáhněte růžici („B“) pro zajištění 
činnosti. Použijte druhý dělicí prvek při 

broušení ve vodorovné poloze. 
 

 

Nastavte válec pro vedení pásu. 
 Zamontování prachového krytu otvor 100 mm. 

  

 

tvarové broušení 
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7. Elektrické zapojení 
 
 

schéma elektrického zapojení hranové oscilační brusky KDR 603 
 
 
 

 
 
 

8. Odstranění poruchy  vyřešení problému 
 
 

 
příznak závady 

 

 
možná příčina 

 
náprava 

 
 
Bruska nepracuje. 

Není připojena k elektrické síti. 
Nebyl vložen spínací klíček. 
vadný vypínač; problém 
s motorem nebo kabeláží 

Připojte stroj k elektrické síti. 
Vložte spínací klíček. 
Vyměňte vypínač. 
Řeší kvalifikovaný technik. 

 
Motor při broušení zpomaluje. 
 

 
Hnací řemen je příliš těsný. 
přílišný tlak na obrobek 

 
Snižte napnutí řemene. 
Snižte tlak vyvíjený na obrobek. 

 
Brusný pás sjíždí z válců. 
 

 
Špatně nastavená dráha pásu 

 
Nastavte dráhu pásu. 

 
Dřevo broušením doutná. 
 

 

Brusný kotouč nebo pás je 
pokryt nečistotami. 

 

Vyčistěte nebo vyměňte brusný 
pás nebo kotouč. 

 
Bruska je hlučná. 
 

 

Hnací řemen je příliš těsný. 
Ložiska potřebují promazat. 
 

 

Snižte napnutí pásu. 
Namažte ložiska. 
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 9. přehled součástí hranové oscilační brusky KDR 603 
      

rozpadový výkres 
 

 
 



KDR 14 KDR 603 

 
soupis součástí hranové oscilační brusky KDR 603 

 
 

evid. 
číslo 

 

 
název součásti 

 

počet 
kusů 

 

evid. 
číslo 

 

název součásti 
 

počet 
kusů 

1  Spona 3 45  závitový sloupek 2 
2  polohovací rameno 1 46  přítužná matice 1 
3  upínací deska polohovací rameno  1 47  šroub M6X16 1 
4  prodlužovací opěra 1 48  nylonová podložka 1 
5  prodlužovací plošina 1 49  spona M20X1.5 3 
6  kluzný blok 4 51  podložka 9X28X3 1 
7  kryt pásu 1 52  motorový válec 1 
8  rukojeť 8 53  motorová podložka 1 
9  brusný pás 2515*152   60P 1 54  klínek 6X12 1 
10  rukojeť 1 55  základní díl 1 
11  výměnná deska pásu 1 59  velká upínací rukojeť 1 
12  rukojeť 1 62  matice 1 
13  konzola 1 63  dorazové železo 1 
14  plošina brusného pásu  1 64  ukazovátko 1 
15  napínací lišta 1 65  kluzné železo 1 
16  stolek 1 66  měřítko 1 
  přilnavá grafitová deska 960X180X2 1 67  rukojeť 1 

17  pružina 1 67A  velká podložka 6 4 
18  rameno válce  1 68  svorník M6X25 3 
19  hnací válec 1 68A  svorník M6X12 1 
20  hřídel 1 69  pružná podložka 6 14 
21  kulová manžeta 1 70  svorník M8X30 1 
22  matice 1 71  motor (400 V, 50 Hz, 1500 W) 1 
23  šroub 1 72  matice M6 1 
24  hnací klíč 1 73  podložka 6 22 
25  matice M12 1 74  hřídelová spojka 1 
26  rukojeť 2 75  elastomer 1 
27  upínací deska měřítka 1 76  šroub M8X55 2 
  měřítko 1 77  kroužek 19 1 

28  podložka 1 77A  kroužek 42 2 
29  pružina 1 78  ložisko 6004--2RZ/Z1 2 
30  horní vodicí pouzdro 1 79  podložka 8 1 
31  kluzná osa 1 80  hřídelová spojka 1 
32  dolní vodicí pouzdro 1 81  podložka 8 32 
33  ložiskový svorník 1 81A  velká podložka 8 13 
34  ložisko 60/7 1 82  svorník M8X35 8 
35  matice M6 3 83  svorník M8X45 1 
36  ložiskový základní díl 1 84  matice M8 22 
37  základní díl motoru  1 84A  přítužná matice M8 1 
38  šroub M8X35 5 85  matice M5 1 
39  šroub M6X20 8 85A  pojistná podložka 5 1 
40  kolík 1 86  svorník M6X12 2 
41  upínací deska 1 87  podložka 5 1 
42  upínací blok 2 88  šroub M5X16 1 
43  nylonový blok 1 124  kuželový převod 1 
44  horní a dolní deska 2 125  kroužek 80. 1 
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evid. 
číslo 

 

 
 

název součásti 

 
počet 
kusů 

 
evid. 
číslo 

 
 

název součásti 

 
   počet 
   kusů 

89  kolík 6X32 1 126  ložisko 6208 1 
90  šroub M8X25 4 127  kroužek 40 1 

90A  šroub M8X20 6 128  základní díl ložiska  1 
91  pružná podložka 8 30 129  svorník M8X30 6 
92  šroub M6X10 2 130  podložka 8 12 
93  ochranná skřínka 1 132  levé železo 1 
94  šroub M6X10 3 133  pravé železo 1 
95  šroub M4X20 3 113  podložka 6 3 
96  šroub M4X12 3 114  podložka 1 

96A  pojistná podložka 4 1 115  závitový osa 1 
96 B  spínací skřínka KJD12 1 116  ložisko 6204-2Z 1 
97  kolík 3X6 1 117  přítlačná deska 1 
98  matice M4 9 118  přítlačný blok 1 
99  matice M10 2 119  rukojeť 1 
100  podložka 10 2 120  svorník M6X110 3 
101  šroub 1 121  horní a dolní základní díl 1 
102  pružina 1 122  šroub M8X10 2 
103  šroub M6X6 1 123  horní a dolní osa 1 
104  šroub M4X16 3 124  kuželový převod „I“ 1 
105  šroub M8X25 4 125  kroužek 80 1 
106  převodová skříň 1 126  ložisko 6208 1 
107  stolek 1 127  kroužek 40 1 
108  velká podložka 6 2 128  základní díl ložiska  1 
109  ohybová deska 2 129  svorník M8X30 6 
110  pojistný šroub 1 130  podložka 8 12 
111  podložka 10 1 132  levé úhlové železo 1 
112  sběrač 1 133  pravé úhlové železo 1 
113  pojistná podložka 6 3 134  kuželový převod „II“ 1 
114  podložka 1 135  kroužek 18 1 
115  hřídel 1 136  otočná osa 1 
116  ložisko 6204-2Z 1 137  základní díl otočné osy  1 
117  přítlačná deska 1 138  pouzdro 1 
118  přítlačná blok 1 139  klínek 5X5X16 1 
119  rukojeť 1 140  rukojeť 1 
120  šroub M6X110 3 141  velká podložka 12 1 
121  horní a dolní základní díl 1 142  matice M12 1 
122  šroub M8X10 2 151  spínací deska 1 
123  horní a dolní osa 1 152  spínací skřínka 1 
143  přítužná matice M8 6 153  šroub M4x12 1 
144  hřídelové kruhové pouzdro 1 154  ukazovátko 1 
145  šroub M5x16 1 155  šroub M5x10 1 
146  podložka 5 2 156  šroub M4x16 3 
147  podložka 5 1 157  polohovací deska 1 
148  matice M5 1 158  kolík 1 
149  podložka 1 159  stojan 1 
150  spínač 1 160  zástrčka. 1. 

 


