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1 Všeobecné pokyny 

 
Poškození při dopravě 
 
Při obdržení stroje neprodleně zkontrolujte, zda nebyl poškozen při dopravě. 
 
Ke kontrole případných poškození vzniklých při dopravě je nutné odstranit ochrannou 
plastovou fólii, pokud tam je. 
Pokud budou zjištěna zřejmá poškození způsobená při dopravě, je bezpodmínečně 
nutné je zaznamenat do nákladního listu dopravce, a oznámit nám. 
 
 
Stroj musí bezpodmínečně připojit kvalifikovaný odborný personál. 
 
Neručíme za škody způsobené neodbornou prací. 
 
 

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE PROVOZNÍ 
NÁVOD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, A ŘIĎTE SE JIMI 

 
 
Řádné používání 
 
Používejte stroj jen v mezích uvedených výkonových údajů a pro účely, ke kterým je 
určen. 
 
Zabraňte jakémukoliv přetížení a neodbornému používání. 
 
 
 
 
 
Nezapomeňte prosím: 
 
Z důvodu neustálého vylepšování našich strojů se může stát, že se budou jednotlivé 
popisy a technické údaje lišit od jednotlivých popisů a technických údajů dodaného 
stroje.  
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2 Bezpečnostní pokyny 
 
Provozní návod 
  Pro svoji vlastní bezpečnost si před uvedením stroje do provozu vždy nejdříve přečtěte   

návod k obsluze. Návod k obsluze se musí pečlivě uložit. 
Měli byste se seznámit se strojem, s jeho obsluhou a provozními omezeními, a dále 
s jeho specifickými nebezpečími. 
 

Udržujte pořádek na svém pracovišti 
  Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu. 

Dbejte vždy na to, aby v pracovním prostoru nebyly žádné třísky a jiné nečistoty. 
Pro odstranění třísek používejte prosím vhodné pomocné prostředky, jako háčky na 
třísky, štětce apod. Odstraňte z pracovního prostoru všechny překážky.  Cizí předměty a 
překážky v pracovních prostorech a na pracovních plochách podporují a zvyšují 
nebezpečí úrazu. 
 

Kontrolujte svůj stroj na poškození 
Před každým použitím stroje zkontrolujte bezvadnou a správnou funkci ochranných 
zařízení.  
Zkontrolujte, zda je v pořádku funkce pohyblivých dílů, zda nedrhnou, nebo zda nejsou 
nějaké díly poškozené.  Všechny součásti musí být správně namontované, a musí 
splňovat všechny podmínky pro zaručení bezvadného provozu stroje.    
Poškozená ochranná zařízení a poškozené díly je nutné odborně opravit v servisním 
středisku, nebo vyměnit.  

 
Berte ohled na vlivy okolního prostředí 

Neprovozujte stroj v nebezpečném prostředí. 
Dbejte na to, aby žádné elektrické součásti nenavlhly, ani nezmokly.  
Zajistěte dobré osvětlení.  
Nepoužívejte elektrické součásti v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.  

 
Chraňte se před ránou elektrickým proudem 

Neodstraňujte žádná mechanická ani elektrická ochranná zařízení.  
Zkontrolujte, zda jsou namontovaná všechna ochranná zařízení, a zda jsou funkční. 
 

Noste vhodný pracovní oděv 
  Nenoste volný oděv, hodinky ani šperky.  

Pro svoji vlastní ochranu noste při práci bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou.  
Když máte dlouhé vlasy, noste síťku na vlasy. 
Při práci na stroji noste vždy ochranné brýle. 
Jestliže se při práci práší, používejte ochranné brýle a respirátor. 

 
Zabraňte přístupu jiným osobám 

Dbejte vždy na to, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly žádné další osoby, které by 
mohly být ohrožené. 
Děti a návštěvy se musí vždy zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. 
Zabraňte přístupu dětem. 
Nedovolte, aby se kabelů nebo stroje dotýkaly jiné osoby. 
Zajistěte dílnu a pracovní prostor před vstupem nepovolaných osob. 

 
Dávejte pozor na síťový kabel 

Před připojením síťového kabelu se přesvědčte, že je stroj vypnutý. 
Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za síťový kabel.   
Nenamáhejte pohyblivé přívodní vedení tahem. Chraňte kabel před horkem, olejem a 
ostrými hranami. 
Kontrolujte pravidelně zástrčku resp. konektor a kabel, a v případě poškození ji/ho 
nechte opravit/vyměnit uznávaným odborníkem.  
Kontrolujte prodlužovací kabel, a v případě poškození ho vyměňte.  
Nikdy neprovozujte stroj bez připojeného ochranného kontaktu.  
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Odpojte stroj od elektrické sítě 

Pokud se stroj nebude nepoužívat, a před prováděním údržby, se musí stroj odpojit od 
elektrické sítě a vytáhnout ze zásuvky síťová zástrčka, aby se zabránilo náhodnému 
zapnutí stroje a nebezpečí rány elektrickým proudem. 

 
Zabraňte náhodnému rozběhu 

Při připojování na elektrickou síť se přesvědčte, zda je vypnutý hlavní vypínač. 
 
Pečlivě ošetřujte své nástroje 

Své nástroje udržujte ostré a čisté, abyste s nimi mohli bezpečně pracovat.  Dodržujte 
předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů. Držadla udržujte čistá a 
nezamaštěná tukem nebo olejem.  

 
Nenechávejte žádné klíče zasunuté 

Před zapnutím se přesvědčte, že jsou odstraněny klíče a nastavovací nástroje a nářadí. 
Odstraňte z pracovního prostoru klíč pro sklíčidlo vrtáku a ostatní nástroje, aby nemohlo 
dojít k jejich vymrštění.  Před zapnutím stroje se vždy ujistěte, že byly odstraněny 
všechny volné ovládací prvky. 
 

Dávejte pozor na své ruce 
Nástroje a obrobky vždy řádně upněte. K uchycení nástroje nebo obrobku používejte 
vždy svěrák nebo upínací zařízení. 
 

Dbejte na bezpečný postoj. 
Zaujměte vždy bezpečný postoj, abyste zachovali rovnováhu těla. Nikdy si nestoupejte 
na stroj. Při pádu nebo styku s pohyblivými částmi stroje může dojít k těžkým úrazům. 
 

Příslušenství a přídavná zařízení 
Používejte jen příslušenství a přídavná zařízení, která jsou uvedená v návodu k obsluze, 
nebo doporučená či uvedená výrobcem.  
Používání jiných nástrojů nebo příslušenství než těch, které jsou doporučeny v návodu k 
obsluze nebo v katalogu, může znamenat nebezpečí úrazu. 
Přídavná zařízení používejte jen pro práce, pro které jsou dimenzována.  

 
Elektrické součásti 

Elektrické součásti odpovídají příslušným bezpečnostním ustanovením.  
Opravy smějí provádět pouze pracovníci s odbornou elektrotechnickou kvalifikací, jinak 
může dojít k nehodám pro provozovatele. 

 
Prostředky pro čištění zastudena  

Před použitím prostředků k čištění zastudena (Kaltreiniger) je nutné si zjistit nebezpečí 
spojená s jejich manipulací, aby bylo možné posoudit 
a stanovit opatření k odvrácení nebezpečí. 
Tato ochranná opatření musí odpovídat platným předpisům pro bezpečnost práce a 
úrazovou prevenci, a dále všeobecně uznávaným bezpečnostně-technickým pravidlům a 
pravidlům pracovní medicíny, hygieny a ostatním bezpečným poznatkům z oblasti 
ergonomie. 
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Opuštění stroje 

Stroj opouštějte až tehdy, když je úplně zastaven resp. v klidu. 
 
Alkohol, léky, drogy 

Nikdy neobsluhujte stroj pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. 
 

Nebezpečí požáru 
  Nepoužívejte žádné snadno vznítitelné kapaliny. 
 
 
 

2.1 Povinnost provozovatele (podle 89/655/EHS) 
 
Provozovatel je povinen nechat na stroji pracovat jen osoby, které jsou seznámené se základními 
předpisy bezpečnosti práce a úrazové prevence, a zaškolené v obsluze stroje. Dále si musí přečíst a 
správně pochopit kapitolu o bezpečnosti a výstražná upozornění v provozním návodu. Toto 
doporučujeme zdokumentovat. 
 
Výrobce stroje vychází z toho, že na stroji pracují jen osoby, které ovládají možné pracovní postupy na 
stroji tak, aby byly tyto práce provedeny bez nebezpečí.   Nezaškoleným osobám je nutné zabránit v 
přístupu ke stroji. Děti se nesmí zdržovat v blízkosti stroje! 
 
 
 

2.2 Povinnost personálu (podle 89/655/EHS) 
 
Všechny osoby, které jsou pověřené pracemi na stroji, jsou povinné před zahájením práce dodržovat 
základní předpisy o bezpečnosti práce a úrazové prevenci, a přečíst si kapitolu o bezpečnosti a 
výstražná upozornění v tomto provozním návodu.   
 
Výrobce stroje vychází z toho, že na stroji pracují jen osoby, které ovládají možné pracovní postupy na 
stroji tak, aby byly tyto práce provedeny bez nebezpečí.   Nezaškoleným osobám je nutné zabránit v 
přístupu ke stroji. Děti se nesmí zdržovat v blízkosti stroje! 



WERKZEUGMASCHINEN              BETRIEBS- und WARTUNGSANLEITUNG 
 

   
Multigrind  8 

 

2.3 Bezpečnostní doporučení pro správné používání 
brousících nástrojů  

 
Špatné používání brousících nástrojů je velice nebezpečné. 

 
• Zásadně dodržujte pokyny a upozornění uvedená na brousícím nástroji a 

na brusce. 
 

• Přesvědčte se, že je brousící nástroj vhodný pro příslušné použití. Před 
každým zapnutím stroje zkontrolujte brousící nástroj/nástroje na možná 
poškození. 

 
• Dodržujte pokyny a upozornění pro odbornou manipulaci a skladování 

brousícího nástroje. 
 
 

Mějte na paměti možná nebezpečí během používání brousících nástrojů, a 
dodržujte doporučená bezpečnostní opatření: 
 

• Tělesný kontakt s brousícím nástrojem při pracovní rychlosti 
 

• Poranění prasknutím brousícího kotouče při používání. 
 

• Brusnými částicemi, jiskrami, plyny a prachem vznikajícím při procesu 
broušení. 

 

• Hlučnost a vibrace 
 

Používejte jen brousící nástroje, které odpovídají nejvyšším bezpečnostním 
normám. Tyto výrobky mají příslušné číslo normy EN a/ nebo značku „oSa“: 
 

• EN 12413 pro brousící nástroje z chemicky vázaného brusného 
prostředku. 

 

• EN 13236 pro brousící nástroje s diamantem nebo nitridem boritým. 
 

• EN 13743 pro speciální brousicí nástroje na podložkách (brousicí kotouče 
z umělé hmoty, lamelové brousicí kotouče, vějířovité brousicí kotouče a 
lamelová brousicí tělíska). 

 
 

Nikdy nepoužívejte brusku, která není v řádném pracovním stavu nebo 
obsahuje vadné součásti. 
 
Zaměstnavatelé by měli provést vyhodnocení rizik všech brousicích 
procesů, aby bylo možné provést vhodná bezpečnostní opatření. Měli by 
zajistit, aby jejich zaměstnanci byli dostatečně vyškoleni k výkonu svých 
povinností. 
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2.4 Bezpečnostní opatření proti možným nebezpečím 
 

Tělesný kontakt s brousicím produktem 
 

• Při používání brousicích nástrojů je nutná velká opatrnost a pečlivost. 
Dlouhé vlasy si svažte dozadu a nenoste žádné volné oděvy, kravaty a 
šperky. 

 

• Před upínáním nebo výměnou brousicího kotouče zabraňte nechtěnému 
zapnutí stroje. V případě potřeby vytáhněte zástrčku stroje z napájecího 
zdroje. 

 

• Nikdy neodstraňujte ochranná zařízení umístěná na stroji, a než zapnete 
stroj, zajistěte jejich řádný stav a umístění. 

 

• Pokud se stroj nebo obrobek vede ručně, zásadně používejte rukavice a 
vhodný oděv. U rukavic se doporučuje minimálně stupeň ochrany podle 
EN 388 kategorie 2. 

 

• Po vypnutí stroje byste měli zajistit, aby byl úplně v klidu, než ho necháte 
bez dohledu. 

 
Poranění prasknutím brousicího kotouče 
 

• Manipulace s brousicími nástroji vyžaduje mimořádnou opatrnost, protože 
se mohou snadno poškodit.  Před jejich použití je třeba zkontrolovat 
všechny výrobky na poškození.  

 

• Brousicí nástroje by se měly uskladňovat tak, aby se zabránilo škodlivým 
vlivům vlhkostí, mrazem a velkými výkyvy teploty, a mechanickým 
poškozením. 

 

• Brousicí prostředky na podložkách se měly skladovat při teplotě 18°C-
22°C a relativní vlhkosti 45-65%. 

 

• Brousicí pásy se mají skladovat na tyči nebo na háku o průměru 
minimálně 50mm. 

 

• Nikdy nepoužívejte brousicí nástroje po uvedeném datu propadnutí. Kde 
není uveden žádný datum propadnutí, řiďte se životností těchto výrobků:   
 

Výrobky s pojivem z umělé hmoty a šelakového laku 3 roky 
 

Brousicí kotouče s gumovým pojivem 5 let 
 

Brusného kotouče s keramickým pojivem 10 let 
 

• Dodržujte výstražná nebo bezpečnostní upozornění uvedená na 
brousicích nástrojích nebo na jejich obalu. 
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 Provozní návod 
stacionární bruska 

 

Nebezpečí pro člověka a životní prostředí  
 

• Nadýchání prachu po broušení. 

• Poranění zlomením brousícího kotouče. 

• Poranění očí a těla oddělováním materiálů. 

• Poranění nohou spadlými obrobky. 

• Poranění rukou povrchovými plochami s ostrými hranami. 

• Poškození sluchu hlukem. 

Ochranná opatření a pravidla chování 
2.5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• V každém případě je nutné nosit ochranné brýle a ochranné boty. 

• Podle druhu obráběných materiálů je navíc nutné nosit ochrannou masku a 
ochranu sluchu. 

• Před prvním použitím je nutné provést instruktáž.  

• Upínání brousícího kotouče smí provádět jen zaškolení pracovníci. 

• Po každém novém upnutí je nutné provést 15-20 minut zkušební chod.  

• Podložky/opěrky pro obrobek a ochranné kryty se musí pravidelně 
seřizovat. Vzdálenost mezi brousícím kotoučem a podložkou obrobku smí 
být maximálně 3 mm, mezi brousícím kotoučem a krytem maximálně 5 mm. 

 

Jak postupovat při poruchách 
 

• Vypněte pracovní prostředek, zajistěte ho proti opětnému zapnutí a 
informujte nadřízené.  

První pomoc 
 
 
 
 
 

Tísňové 
volání: 
112 

Informujte pracovníka první pomoci (viz poplachový plán). 
Menší poranění hned ošetřete.   
Proveďte zápis do bezpečnostní knihy. 
Při větších poraněních je nutné vyhledat lékaře (viz informace „První pomoc“), 
resp. informovat lékaře záchranné služby / pohotovosti na tel. čísle 112. 
Informujte nadřízeného. 

 

Údržba, odstranění třísek 
 

• Závady na stroji je nutné neprodleně hlásit nadřízenému. 

• Údržbu smí provádět jen pověřené a poučené osoby. 

 

Zpracoval:     Datum: 
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3 POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ 

POZOR: 

Při obdržení stroje neprodleně zkontrolujte, zda nebyl poškozen při dopravě. 

Ke kontrole případných poškození vzniklých při dopravě je nutné odstranit ochrannou 
plastovou fólii, pokud tam je. 
Pokud budou zjištěna zřejmá poškození způsobená při dopravě, je bezpodmínečně 
nutné je zaznamenat do nákladního listu dopravce, a sdělit nám. 
 
 

4 Připojení stroje na elektrickou síť 

Stroj musí bezpodmínečně připojit kvalifikovaný odborný personál. 
Za škody způsobené neodbornými pracemi nemůžeme převzít záruku. 

UPOZORNĚNÍ: 

Z důvodu neustálého vylepšování našich strojů se může stát, že se budou jednotlivé 
popisy a technické údaje lišit od jednotlivých popisů a technických údajů dodaného 
stroje.  
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5 Skica stroje 
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   Technické údaje 

 
 
1. Maximální průměr obrobku x  

Maximální délka obrobku     200 x 500 mm 
 
 

2. Výkon 
(1)   Průměr obrobku 
vnější broušení      5 - 50 mm 
vnitřní broušení      Ø 10 - 50 mm  
Rozměr brusného nástroje     Ø 200 mm 
(2)  Délka obrobku 
vnější broušení      400 mm 
vnitřní broušení      75 mm  
Rozměry ostření nástroje     200 mm 
(3)  Povrchové broušení 
délka x šířka (sevřený)     100 x 50 mm 
(4) max. hmotnost obrobku    10 kg 

 
 
3 .  Pracovní vřeteník 

(1) Výška hrotů      100 mm 
(2) Vzdálenost středu     - 

 
Mezi pracovním vřeteníkem a koníkem  430 mm 
Mezi levým a pravým koníkem    500 mm 

(3)  Kužel vrtání vřetena    Morseův 2 
(4)  Počet otáček   3-stupňový 

  110, 200, 300 U/min   (130, 240, 360 U/min) 
(5)  Úhel natočení     ±90° 
(6)  Průměr upínacího sklíč id la    Ø 100 mm 

 
 
4. Brusný vřeteník 
 

(1)  Maximální dráha pojezdu 
     vertikální    290 mm  
     př íčná    200 mm 
(2)  Vertikální posuv 
      jedna otáčka ručního kola    1 mm 
      jeden dílek stupnice na ručním kole  0,01 mm 
(3)  Př íčný posuv 
      jedna otáčka ručního kola, jemný/hrubý 1/4 mm 
      jeden dílek stupnice na ruč.kole, jemný/hrubý 0,005 / 0,02 mm 
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(4)  Úhel natočení 
     (v horizontální rovině)     ± 90° 
(5) Brusný kotouč 
     Otáčky vřetena br.kotouče    2950 U/min 
     max. rozměr brusného kotouče x šířka 

 průměr vrtání    Ø 200 x 20 x Ø 75 mm 
               (Ø 200 x 20 x Ø 32 mm) 
 
 

5. Vřeteno pro vnitřní broušení 
(1)  Otáčky vřetena pro vnitřní broušení   16000 U/min 
(2)  Brusná tě l íska 

průměr x šířka x průměr vrtání   Ø 25 x 20 x Ø 6 mm 
         Ø 10 x 10 x Ø 3 mm 
 
 
6. Pracovní stů l  

(1) Max. dráha pojezdu stolu   480 mm 
(2) Rychlost podélného posuvu 
     hydraulického     0,1 ~ 6 m/min 
     servopohonem     ≤ 7 m/min 

 
 

(3)  Dráha pojezdu / otáčka ručního kola  17 mm 
(4)  Dráha pojezdu / otáčka knoflíku    126 mm 

(5)  Max. rozsah natočení stolu    + 45°,  - 30° 

 
 
7. Koník 
 

(1)  Kužel koníku      Morseův 2 

(2)  Dráha pinoly      14 mm 

 

 

8. Hydraulický systém 
(1)  Provozní tlak      0,8 ~ 1,2 MPa 

(2)  Pomocný tlak      0,5 ~ 0,6 MPa 
(3)  Tlak mazacího zařízení     0,08 ~ 0,15 MPa 

 
 
9. Dopravované množství čerpadla chladícího prostředku 22 l/min 
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10. Celkovým výkon hnacího motoru     2,525 kW 
 

(1)  Motor brusného kotouče     1,1 kW 
(2)  Motor pracovního vřetena     0,18 kW 
(3)  Motor hydraulického čerpadla     0,75 kW 

(4) Motor čerpadla chladícího prostředku    0,125 kW 
(5) Motor ventilace       0,75 kW 
(zařízení na odvod páry je zvláštním příslušenstvím a musí se objednat extra) 
 
 

11. Rozměry 
délka x šířka x výška    1520 mm x 1142 mm x 1338 mm 

 

 

12. Hmotnost netto (přibližně)     1350 kg 
 
 
13. Hmotnost brutto      1700 kg 
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6 Usazení stroje 
6.1  Zvedání 

Stroj Multigrind je třeba opatrně zvedat jeřábem podle dolního obrázku.  

Hmotnost stroje Multigrind je přibližně 1 350 kg. 
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6.2 Pokyny pro montáž 

Pro dosažení vysoké přesnosti obrábění a dlouhé životnosti stroje je nutné mít při výběru 
místa instalace na paměti: 

a) Je nutné se vyhnout místům v blízkosti strojů produkujících třísky nebo prach 

b) Stroj nainstalovat na místě bez vlivů vibrací, tedy ne v blízkosti lisů, hoblovacích strojů a 
podobně. 

c)  V případě měkkého podloží nebo v blízkosti zdrojů vibrací je potřeba betonový 
fundament. 

d) V několika speciálních případech (např. v blízkosti lisů a razících lisů) může být potřeba 
izolovat fundament stroje od ostatního podloží. 
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7 Plán fundamentu / základové desky 

V případě měkkého podloží je třeba stroj usadit na fundament podle dolního 
obrázku. 

Plán fundamentu  Multigrind 

 

Pro případ, že se má stroj sešroubovat s fundamentem a upevňovací šrouby se mají 
zabetonovat, se doporučuje zjistit si přesné rozměry přímo na příslušném stroji, protože se 
mohou vyskytnout rozdíly v mírách podmíněné výrobou. 
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8 Odstranění prostředků na ochranu proti korozi 

Očistěte prosím všechny holé díly, které ještě případně mohou být ošetřeny 
prostředky na ochranu proti korozi. Jako čisticí prostředek se doporučuje čistič 
zastudena (Kaltreiniger). Prostředky jako nitro- nebo trichlóretylén se nesmí 
používat.  

 

9 Vyrovnání 

Všechny druhy strojů je třeba pečlivě vyrovnat. Tím se docílí vysoké přesnosti 
obrábění a dlouhé životnosti stroje. 

Vyrovnání by se mělo provádět pomocí hřídelové vodováhy (přesnost asi 0,04 
mm/m). 
Vyrovnejte stroj v podélném i příčném směru záměnou šroubů fundamentu nebo 
podkládacími plechy / deskami s přesností asi 0,04 mm/m. 

Vyrovnání stroje je nutné v určitých časových intervalech kontrolovat:  

a)  Poprvé 24 hodin po instalaci stroje, protože během této doby se stroj 
stabilizuje na teplotu okolního prostředí. 

b) Doporučuje se kontrola jednou za měsíc nebo za čtvrt roku, protože vibracemi 
se může vyrovnání změnit. 

 
 
 

10 Elektrické spoje  

Bruska Multigrind, pokud není objednáno něco jiného, je vybavena pro elektrické 
napájení 3 x 400 VPE/50Hz 

Nechte stroj připojit jen odborným personálem! 

Při propojování přípojů R, S, T, resp. L1, L2, L3, dávejte pozor na směr otáčení 
jednotlivých hnacích motorů. 
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11 Odstranění přepravních pojistek 

Před zapnutím stroje odstraňte všechna mechanická upevnění a zajištění pro dopravu, která 
tam případně ještě zbyla.  V žádném případě nepohybujte ručním kolem, dokud neodstraníte 
všechna upevnění a zajištění. 

 

12 Mazací prostředky / Mazací plán 

Všechny pohyblivé díly namažte uvedenými mazacími prostředky, a rovněž naplňte nádrž na olej. 
Dodržujte prosím intervaly mazání. 

 
Mazací plán 
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13 Údržba a údržbářské práce 
 
Použitelnost stroje závisí především na stavu použití a péče o stroje. Vymezený, ale 
pravidelný náklad na údržbu je podstatně hospodárnější než neplánové výpadky provozu 
z důvodu poruch stroje, kterým se dá zabránit. 
 

Údržbářské práce zahrnují tato opatření:  
• Vizuální kontroly 
• Kontroly funkcí 
• Čistící a úklidové práce 
• Domazávání pohyblivých částí tukem / olejem 
• Kontrolu, doplňování a výměnu provozních látek  
• Včasnou výměnu opotřebovaných součástí 
• Opravu, resp. výměnu poškozených součástí. 

 

13.1 Bezpečnostní předpisy 
Malou část údržbářských prací (vizuální kontroly, kontroly stavu, doplnění určitých 
provozních prostředků) je možné provádět za provozu. V normálním případě se však práce 
na běžné i technické údržbě provádějí v klidovém stavu stroje. 
 

Než začnete s pracemi, musíte zajistit, aby stav stroje nepředstavoval žádné 
nebezpečí pro personál údržby, kterému je možné zabránit. Musí být splněna 
zejména tato kritéria: 
 

• Stroj je zastavený, veškeré elektrické napájení je deaktivované a stroj se zajištěn 
proti nechtěnému opětnému uvedení do provozu.  

• Tlakovzdušné systémy jsou bez tlaku, stejně jako pohyblivé komponenty řízené 
těmito systémy. 

• Komponenty, které jsou během provozu horké, jsou tak dalece ochlazeny, aby při 
dotyku nemohlo dojít k popálení.  

• Personál údržby je kompletně vybaven potřebným ochranným oděvem. 
• Všechna bezpečnostní a ochranná zařízení, která jsou předepsána pro provoz 

stroje, jsou k disposici také během údržbářských prací. 
 

V následujících případech se smí nasadit jen zaškolený odborný personál, který byl 
předem proškolen o rozšířených potenciálech nebezpečí: 
 

• Pro práce na běžícím stroji. 
• Pro práce při demontovaných ochranných obloženích nebo deaktivovaných 

bezpečnostních zařízeních. 
 

13.2 Základní organizační opatření 
 
V rámci údržbářských prací dodržujte prosím tyto body: 
 

• Převeďte odpovědnost za dodržování prací a intervalů údržby na konkrétní osobu. 
• Pověřte údržbářskými pracemi jen kvalifikovaný personál, který byl proškolen o 

všech potenciálech nebezpečí zařízení a provozních prostředků. 
• Udržujte vždy dostatečnou zásobu dílů podléhajících opotřebení, které jsou nutné 

pro provoz výroby.  
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• Používejte výhradně díly podléhající opotřebení a náhradní díly, které jsou 
schválené nebo doporučené výrobcem. Použití neschválených dílů a provozních 
prostředků vede ke ztrátě záruky výrobce na komponenty, místo kterých byly 
použity. 

• Všechna opatření a časové intervaly v mazacím plánu jsou základem pro normální 
trvalý provoz zařízení. Za ztížených podmínek (rychlost stroje, nepříznivé podmínky 
okolního prostředí, problematické zboží) mohou být potřeba kratší intervaly údržby 
nebo větší množství mazacích prostředků. 

• Když je zřízení delší dobou mimo provoz (> 1měsíc), jsou nutná zvláštní opatření a 
prostředky ke konzervování. 

 
 

13.3 Přehled míst údržby 
 
Čas Akce 
1krát za směnu Před zahájením prací zkontrolovat všechny pohyblivé části na 

abnormální hlučnost, vibrace a horko 
1krát za směnu Před zahájením prací zkontrolovat motor na abnormální 

hlučnost, vibrace a horko 
1krát za směnu Zkontrolovat upevnění všech bezpečnostních zařízení stroje 
1krát za směnu Zkontrolovat stav chladícího prostředku 
1krát za směnu Zkontrolovat vedení oleje a chladícího prostředku na 

prosakování 
1krát za směnu Stříkačkou na olej namazat koník (druhy oleje: ISO VG 46, např. 

HLP46) 
1krát za směnu Na konci směny vyčistit pracovní prostor 
Na konci každé směny Všechny kovové povrchové plochy stroje opatřit olejovým 

filmem 
Jednou za týden Zkontrolovat stav oleje vřetena brusného kotouče, a v případě 

potřeby doplnit olej. (druhy oleje: ISO VG 10, např. HLP 10)  
Jednou za týden Zkontrolovat stav oleje vřeteníku pracovního vřetena a 

v případě potřeby doplnit olej. (druhy oleje: ISO VG 46, např. HLP 
46) 

Jednou za týden Zkontrolovat stav oleje hydraulického systému, a v případě 
potřeby doplnit olej. (druhy oleje: ISO VG 46, např. HLP 46)  

Jednou za měsíc Zkontrolovat všechny zásuvné spoje na stroji. Nesmí být volné. 
Jednou za rok Namazat ozubená kola vertikálního posuvu (mazací látka: 

víceúčelový tuk NLGI třída 2 
Jednou za půl roku Vyměnit olej vřetena brusného kotouče. (druhy oleje: ISO VG 10, 

např. HLP 10) 
Jednou za půl roku Vyměnit olej vřeteníku pracovního vřetena. (druhy oleje: ISO VG 

46, např. HLP 46) 
Jednou za půl roku Vyměnit olej hydraulického systému. (druhy oleje: ISO VG 46, např. 

HLP 46; cca. 50-60 litrů)  
Každých 500 
provozních hodin 

Přimazat zařízení na vnitřní broušení (Mazací prostředek: 
Lithiový tuk, např. FAGARCANOL L135V)  
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Bezpečnostní zařízení stroje 
 

Upevnění krytů řemenů brousícího vřeteníku (obr. A), vřeteníku pracovního vřetena (obr. 
B). 
 

 
Obr. A 

 

 
Obr. B 
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Mazání koníku 
Koník namažte olejovou stříkací maznicí na místech označených na obrázku.   
 

 
 
Výměna oleje vřeteníku brusného kotouče 
Šroub na vypouštění oleje se nachází na pravé straně vřeteníku pod krytem řemenu. Stav 
oleje je možné zkontrolovat na průhledítku na přední straně vřeteníku. 
 

 
 

Šroub na vypouštění oleje 
 
Otvor pro plnění oleje je nahoře na vřeteníku 
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Vtok oleje 

 
Výměna oleje pracovního vřeteníku 
Šroub na vypouštění oleje se nachází na levé straně vřeteníku pod krytem řemenu. Pro 
výměnu oleje se musí demontovat kryt řemenu. Stav oleje je možné zkontroloval 
v průhledítku na přední straně vřeteníku. 
 

 
Šroub na vypouštění oleje 

 
Otvor pro plnění oleje je nahoře na vřeteníku 
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Vtok oleje 
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14 Hodnoty emise hluku 

Hodnota emise vztahující se na pracoviště podle 3. nařízení k vyhlášce GSG 
(nařízení k zákonu o hlučnosti strojů 3.GSGV) z 18.01.1991 je menší nebo rovna 70 
dB (A). 

 

 
 

15 Mazání stroje  
 
Mazací místa: viz obrázek 3 a následující tabulka: 
 

Pos. Mazací místo Četnost mazání Vlastnosti mazacího 
prostředku 

1 Vřeteník brusného 
kotouče 

Zkontrolovat stav oleje a 
v případě potřeby doplnit olej 

10% #10 strojního oleje 
smíchat s 90% kerosinu 
(nejčistší petrolej)  

2 Pracovní vřeteník Zkontrolovat stav oleje a 
v případě potřeby doplnit olej 

10% #10 strojního oleje 
smíchat s 90% kerosinu 
(nejčistší petrolej)  

3 Suportová skříň Dvakrát za rok vyměnit olej Hydraulický olej 
č.: 20 ~ 30 

4 Konstrukční prvky, 
vertikální posuv 

Jednou za směnu dtto 

5 Pinola koníku dtto dtto 
5 Ruční ovládání  

Servopohon 
dtto dtto 

5 Konstrukční prvky 
k vnitřnímu broušení 

Po 500 provozních hodinách 
vyměnit olej 

Tuk na bázi lithia 

5 Jiné konstrukční skupiny Po každé opravě nebo po 
údržbářských pracích vyměnit 

olej 

dtto 
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16 Uvedení do provozu 
16.1 Ovládací prvky 

 
 
Obrázek 3
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16.2 Obsluha 

1.   Ruční kolo pro seřízení výšky brousící hlavy 

2.   Ruční, hydraulicky podporovaný podélný pohyb stolu 

3.   Upínací šrouby sloupu (2 kusy) 

4.   Jemný příčný posuv 

5.   Regulátor rychlosti podélného pohybu stolu 

6.   Spínač pro odsávání / chladící prostředek 

7.   Ruční kolo pro ruční podélný pohyb stolu 

8.   Mechanické upevnění natáčecího stolu 

9.   Spínač otáček pracovního vřetena 

10. Přepínač posuvu 

11. Páka pinoly koníku 

12. Upínací páka koníku 

13. Ruční kolo k natočení stolu 

14. Přepínač automat / ručně  

15. Ovládací pole (elektr.) 

16. Ruční kolo pro příčný posuv 

17. Zarážky stolu 

18. Převod příčného pohybu hrubý / jemný 

19. Hlavní vypínač 

20. Svěrná páka pro vertikální polohu ručního kola 

 

16.3 Zkušební chod 

Před uvedením do provozu proveďte prosím delší zkušební chod bez zátěže. Předtím 

se vždy musí zkontrolovat správný stav všech mazacích prostředků. 
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17 Hydraulický systém 
 

Normální provozní tlak hydraulického čerpadla by měl být asi 10 
kg/cm2. V hydraulickém systému by se měl používat BP ENERGOL HLP 32 
stejně kvalitní produkty jiných výrobců. Množství oleje: ca. 50

2-stranný 
válec 

 

 

Otočný ventil 

Regulační ventil

Mazání sloupu,    
I příč.vřetena, 
výšk. přestav. 
vřetena 

Přepínací ventil . .

Ventil Start- Stop
Stůl, 
ozubená 
tyč 
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8 Kontrolní box Gy24-25x25 

7 Stabilizátor mazání Gy25A-lxl 

6 Spínač indikace tlaku K-3B 

5 Tlakový redukční ventil J-10B 

4 Filtr mp36-25 

3 Přetlakový ventil GyllA-35x25 

2 Olejové čerpadlo CB-B16 

1 Olejový filtr m 37-25 

 
 

18  Mechanický systém pohonu 
 

Tento stroj je poháněn šesti druhy pohybů.  Brusný vřetení, pracovní vřeteník a 
zařízení vřeteníku pro vnitřní broušení jsou poháněna elektricky, zatímco dráha 
podélného pojezdu stolu a vertikální a příčná dráha pojezdu brusného vřeteníku je 
provedena ručně.  
Schéma kinematiky je zobrazeno na obrázku 4. 
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19 Seznam použitých ozubených kol 
Obrázek 4 

 

(1) Přísuv brusného vřeteníku 
(2) Výškové nastavení brusného vřeteníku 

(Levý závit 8 otoček za min.) 
(Levý závit 8 otoček za min.) 
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20 Hydraulický systém    
 

Jako podpora k mechanickému pohonu je na víceúčelové univerzální brusce 
zabudován hydraulický systém. Na hydraulickém schématu (viz obr. 5) jsou zobrazeny 
oba systémy, jak čistě hydraulický, tak i ruční, „servopohonem“ (servodrive) 
podporovaný hnací systém. Oba tyto systémy jsou vzájemně blokované otočným 
ventilem. Hydraulický olej je dopravován pro celý hydraulický systém stejným 
zubovým čerpadlem 2. 
 

20.1    Společný hydraulický systém 
 

Tento systém umožňuje pohyb stolu sem a tam, a dodává automatické mazání. 
 

20.1.1    Pohyb stolu sem a tam 
 

Nejdříve otočte otočný spínač do polohy „hydraulický pohon“, a potom zapněte olejové 
čerpadlo 2 a páku ventilu Start-Stop. Olej nacházející se pod tlakem se dopravuje 
odděleně do provozní jednotky 8, do redukčního tlakového ventilu 5, do manometru 6, 
do stabilizátoru mazacího prostředku 7 a do olejového válce 10. Olejový okruh pro 
pohon stolu je (1) � (2) � (4) � otočný ventil úsek III, levá kavitace olejového válce, 
přičemž stůl se potom pohybuje doprava. 

 

Když se stůl pohybuje doprava k nastavené poloze, dotýká se kolík vratné páky B, 
přičemž se vodící ventil přestaví ze své pravé pozice; tím se v hydraulickém 
přestavitelném ventilu změní směr průtoku okruhu oleje. V tomto případě teče olej 
čerpadlem � olejovým filtrem � tlakovým redukčním ventilem (6) � (14) � (11) � 
i2, j2 �, a tím se přepínací ventil posune doleva. Mezitím proudí olej z levé kavitace 
přepínacího ventilu olejovým okruhem (10),  j1 � (10) � (13) � do olejové nádrže. 
Proto se přepínací ventil zobrazený na obrázku přestaví z pravé do levé pozice. Tím 
proudí hlavní okruh opačným směrem, přičemž se pak pracovní stůl pohybuje doleva; 
jako u předchozího pohybu,  narazí druhý kolík na druhou vratnou páku, čímž se nyní 
opět nastaví předchozí směr průtoku oleje, a stůl se zase pohybuje doprava. Tato 
smyčka způsobí automatický pohyb stolu sem a tam. 
 
 

20.1.2    Mazací plán a okruh 
 

Následující součásti stroje, jako dráhy podélného a příčného vedení, vedení sloupu s 
vřetenovým šroubem a maticí, a dále šroub vřetena pro příčný pohyb a matice 
(zobrazeno na obrázku) jsou všechny mazány automaticky. Okruhy mazacího oleje 
jsou zobrazeny na obrázku. 
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20.1    Ruční, hydraulicky podporovaný posuv „Servopohon“ 
 
Popis funkce a principu: když chcete použít pohon „Servodrive“, otočte otočný spínač 
do polohy zobrazené na obrázku; tím se přeruší olejový okruh mezi olejovým válcem a 
řídící jednotkou, přičemž se olejový válec spojí s ventilem pohonu „Servodrive“ (jak je 
to zobrazeno na obrázku).  Spustí se olejové čerpadlo, a olej proudí pod tlakem 
dvěma úseky I a II ventilu rotačního šoupátka a k olejovému válci ručního 
mechanismu stolu, přičemž jsou oba vzájemně blokované. Při procesech broušení 
stojí obsluha stroje vlevo za strojem, a ovládá rukojeť C. Když se rukojeť otočí ve 
směru hodinových ručiček, pohybuje se deska olejového rozdělovače ventilu stejným 
směrem, a tím spojí vždy okruhy vtoku a výtoku oleje levé kavitace s okruhy výstupu a 
vstupu oleje s pravou kavitací válce. Olej přicházející z olejového čerpadla protéká tak 
drážkami obloukovitého tvaru na čelní straně desky rozdělovače oleje, a teče do levé 
kavitace olejového válce a následuje nyní šipku uvedenou na zapojení; to umožňuje, 
aby se stůl pohyboval doprava (při pohledu z pracoviště obsluhy). Ozubená tyč pod 
stolem je spojena ozubenými koly a ventily s tyčkou ventilu. Když se ventil otáčí, otáčí 
se i deska olejového rozdělovače a stůl se pohybuje; vtok a výtok se proto vždy 
automaticky uzavře. Mechanický pohyb zpětného zdvihu se provede, jakmile uvolníte 
rukojeť, přičemž se pak systém vrátí zpět do své původní polohy.  Pokud rukojeť už 
neotočíte, resp. nebudete ovládat, zůstane pracovní stůl stát. Když se držadlo otáčí 
proti směru hodinových ručiček, otáčí se v tomto směru i deska rozdělovače oleje, 
přičemž se tím stůl pohybuje směrem zpět. Tímto způsobem může obsluha stroje 
jednoduše a přímo rozhodnout, jakým směrem se má pohybovat pracovní stůl, a kdy 
se má zastavit. 
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21  Technické vybavení 
 
Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku = D1 = D2. 
Všechny elektrické konstrukční prvky jsou uvedeny v tabulce. 
Stroj má pět motorů: M1, M2, M3, M4 a M5. Každý motor je řízen vzájemně nezávisle 
blokovacím spínačem (QS), tlačítky (SB1 – SB2) a armaturami typu p. Každý z nich je 
vždy opatřen štítkem. Před uvedením do provozu, a aby se zabránilo úrazům, je třeba 
se naučit a seznámit se všemi štítky, motory a jejich funkcemi. 
K uvedení do provozu nejdříve připojte stroj na elektrické napájení; potom zapněte 
spínač (QS), který se nachází na skříňovém rozvaděči. Jakmile se rozsvítí signální 
žárovka (HL1), je možné zapnout požadovaný spínač nebo tlačítko, a uvést stroj do 
provozu. 
Na levé straně podstavce stroje je umístěna ovládací jednotka, kterou může stroj 
ovládat pracovník obsluhy stojící za strojem. 
Pro vnitřní broušení má být otáčení vřetena pro vnitřní broušení proti směru otáčení 
vřetena pro vnější broušení. Když je namontováno zařízení pro vnitřní broušení, tlačí 
pružný kolík na mikrospínač (SQ) a kontakt (15-17) „NO, normálně otevřen“, a propojí 
stykač; směr otáčení se nyní obrácený. 
Zmáčknutím nouzového tlačítka (Not-Aus) nebo tlačítka Stop (SB1 nebo SB11) na 
pravé přední straně stroje se vypnout všechny motory současně; to představuje 
nouzové zastavení. Stroj je možné znovu spustit až po potvrzení nouzového tlačítka 
(Not-Aus). 
Stroj je vybaven několika relé (FR1, FR2, FR3, FR4, FR5), aby byly motory chráněny 
před přetížením. Pojistka (FU1) slouží jako ochrana všech řídících obvodů pře 
zkratem, zatímco pojistky (FU2, FU3) k ochraně pracovních svítidel.  
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22 Schéma zapojení 
22.1 Umístění spínačů a motorů  
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Umístění spojovacích vedení            
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ELECTRICAL PARTS LIST 
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23 Konstrukce hlavních částí 
 
 

23.1 Pracovní vřeteník 
 
Pracovník vřeteník (obr. 7) se skládá z tělesa vřeteníku a z jednotky pohonu vřeteníku. 
Podle obrobku existují dvě různé metody pohonu: 

1. Otáčející se vřeteník se otáčí obrobkem. K broušení obrobku upnutého 
v upínacím sklíčidle, se má lícované pero (1) vpravit do radiálních zářezů na 
čelní straně a na unášecím kotouči (5), a dále na vřetenu (3); tím se vřeteno 
otáčí a spolu s ním i obrobek (během toho by se měl kolík, který sedí v zářezu 
na zadním konci vřetena, z bezpečnostních důvodů odstranit).    

2. Vřeteník se nepohybuje. Lícované pero 4 je usazeno obráceně, a pro otáčení 
obrobku se používá táhlo. Vůle ložiska vřetena se nastavuje nastavitelnou 
podložkou (7). Pokud by měl oděr mezi hřídelí a ložiskem negativně ovlivnit 
přesnost práce, musí se odstranit vřeteno a nastavitelná podložka, a ručně 
jemně a čistě oškrabat ložisko; kontaktní body by neměly být menší než 13 až 
16 bodů na 25 x 25 mm2. Potom je třeba zabrousit tloušťku nastavitelné 
podložky, aby souhlasila skutečná axiální vůle mezi plochami vřetena a ložiska 
tak, jak to vyžadují požadavky odstavce 5 a 7 certifikace. 

 
 
 

23.2 Brusný vřeteník 
 
Obr. 8 ukazuje konstrukci brusného vřeteníku. Pokud by uživatel zjistil, že je nutné 
vyměnit vřeteno (1), musí se řídit podle číslic vyrytých na kluznicích (2) a na šroubech 
s kulovou hlavou (3); případná záměna mezi kluznicemi nebo čepy je absolutně 
zakázána. 
 

Směr šipky na uloženích ložisek má být stejný jako směr šipky na brusném vřeteníku, 
a nesmí se namontovat obráceně nebo zaměnit. 
K vystředění všech os vřeten a k nastavení polohy uložení ložisek se musí na obou 
koncích vrtání ložisek přiložit obě středící objímky dodané se strojem; to když se 
používají šrouby s kulovou hlavou.  
Radiální vůle má ležet mezi 0,01 až 0,015 mm. 
Po zkontrolování brusného vřeteníku je třeba provést více než 2-hodinový zkušební 
chod, přičemž dovolený nárůst teploty by neměl být větší než 25°C. 
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24 Standardní příslušenství a jeho možnosti použití 
 
Řezná hlava (M6020A – F1A) 
Toto zařízení se používá k broušení nástrojů s kuželovou stopkou a některých 
nástrojů, které se montují na kuželový trn. 
Pokud není nutné, aby se během procesu otáčelo vřeteno, může se upnout stavěcím 
šroubem. 
 
Levý koník (M6020A – F2A) 
Ten se používá k broušení výstružníků a jiných nástrojů, které se montují na trn; 
zpravidla se používá v souvislosti s pravým koníkem. 
 
Univerzální svěrák (M6020A – F3) 
Používá se k ostření soustružnických nástrojů nebo rovných ploch jiných nástrojů.  
 
Orovnávač brusných kotoučů (M6020A – F5) 
Toto příslušenství slouží k orovnávání válcových a plochých povrchů brusných 
kotoučů. 
 
Nůž pro nastavení výšky hrotu (M6020A – F5) 
Nůž pro nastavení výšky hrotu slouží k nastavení na stejnou výšku brusného vřeteníku 
a hrotu koníku. Při vyrovnávání by měla být deska vyrovnaná přesně ke značce před 
hlavou brusného kotouče. 
 
Zařízení na obrábění zubů (M6020A – F4)  
Toto zařízení slouží k obrábění zubů nástrojů, které se mají zabrousit přesně ve směru 
brusného kotouče; zařízení zajišťuje, aby se obrobek mohl upevnit v určité poloze, a 
aby se během procesu broušení nezprohýbal. Na koncovém dílu zařízení na obrábění 
zubů jsou umístěny ocelové desky ve třech tvarech, které jsou schopné upnout různé 
frézky.  
 
Prodloužení vřetena (M6020A – F8) 
Aby se zabránilo tomu, že se brusný vřeteník dostane do kolize s pracovním stolem, je 
na pravé straně brusného vřetena připraveno prodloužení vřeteníku; používá se 
k broušení povrchových ploch nástrojů upnutých ve svěráku. 
 
Vyvažovací stav (M6020A – F6) 
Vyvažovací stav slouží k vyvážení brusného kotouče. Co se týká horizontální polohy 
vyvažovacího stavu, může se tento vyvažovat vodováhou a regulačním šroubem. 
Další příslušenství pro tuto brusku je možné dodat za příplatek. Zde lze zmínit např. 
odtah páry, pevný pravoúhlý stůl, speciální orovnávač a hnací člen k ostření 
odvalovacích fréz, a mnoho dalších.  
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25 Výkresy 
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26   Seznam valivých ložisek 
 

Konstrukční prvek Druh valivého ložiska Přesnost Číslo Specifikace Množství 

 
Pracovní vřeteník 

jednořadé radiální kuličkové 
ložisko 

 
dtto 

Standard 
 

Standard 
 

102 
 

200 

15x32x9 
 

10x30x9 

4 
 
1 

 
Brusný vřeteník 

jednořadé radiální kuličkové 
ložisko 

 
dtto 

Standard 
 

D 
 

102 
 

1000807 

15x32x9 
 

35x47x7 

2 
 
2 

 
 

Sloup 

jednořadé radiální kuličkové 
ložisko 

 
dtto 

 
Axiální kuličkové ložisko 

 

Standard 
 

dtto 
 

dtto 
 

106 
 

205 
 

8110 

30x55x13 
 

25x52x15 
 

50x70x14 

2 
 
1 
 
1 

Stůl Jehlové ložisko Standard 943/20 20x26x25 4 
 
 

Mechanismus 
příčného posuvu 

Jednořadé radiální kuličkové 
ložisko 

 
dtto 

 
Jednořadé radiální válečkové 

ložisko 
 

Standard 
 

Standard 
 

Standard 
 

103 
 

104 
 

46108 

17x35x10 
 

20x42x12 
 

40x68x15 

6 
 
2 
 
2 

 
Ventil pro 

servořízení 

Axiální kuličkové ložisko 
 

Jednořadé axiální kuličkové 
ložisko 

E 
 

D 

8106 
 

46105 
 

30x47x11 
 

25x47x12 

1 
 
1 

Zařízení na 
vnitřní broušení 

Jednořadé axiální kuličkové 
ložisko 

D 36204 20x47x14 2 

Řezná hlava Jednořadé axiální kuličkové 
ložisko 

Standard 36108 40x66x15 2 
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27 Příklady použití 

 
Vysvětlivky: 
Schleifen von Schneidwinkel = broušení řezného úhlu 
Schleifradschleifen = broušení brusných kotoučů 
Wälzfräserschleifen = broušení odvalovacích fréz 
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Vysvětlivky: 
Außenschleifen = vnější broušení  
Innenschleifen = vnitřní broušení 
Flachschleifen = rovinné broušení 
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Vysvětlivky: 
Schleifen von Nutenfräser = broušení drážkovací frézy 
Schleifen von einer Reibahle = broušení výstružníku 
Schleifen von Spiralfräser = broušení frézy se šroubovitými zuby 
 



WERKZEUGMASCHINEN              BETRIEBS- und WARTUNGSANLEITUNG 
 

   
Multigrind  53 

 
Vysvětlivky: 
Schleifen von Fräser mit Kegelschaft = broušení frézy s kuželovou stopkou 
Schleifen von Stirnfräser = broušení čelní frézy 
 


