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Identifikace produktu

Okružní pila s posuvnou hlavou

KGZ 305 E

Výrobce

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Autorská práva

Copyright © 2013 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, 
Deutschland.

Tato dokumentace je autorsky chráněna.
Z ní vyplývající práva, zejména právo překladu, dotisku, 
použití obrázků, rádiového vysílání, citování, reprodukce 
a uložení v zařízeních na zpracování dat zůstávají vyhra-
zena.
Technické změny a chyby jsou vyhrazeny.
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Čistění, údržba a opravy
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Obr. 15: Demontáž pilového kotouče

Krok 5: Pomocí nástrčného klíče (A, obr. 15) vyšroubujte 
šroub B otáčením ve směru hodinových ručiček 
a odeberte upínací přírubu C.

Krok 6: Opatrně vyjměte pilový kotouč.

Krok 7: Nasaďte nový pilový kotouč.
Upozornění: Při nasazování zkontrolujte správný 
směr otáčení pilového kotouče. Ozubení musí 
být ve směru, jak je ukázáno na obr. 13.  
Správný směr otáčení ukazuje také šipka 
na ochranném krytu.

Krok 8: Nakapejte pár kapek oleje na upínací přírubu 
a poté ji nasaďte.

Krok 9: Stiskněte zajišťovací tlačítko a upněte pilový 
kotouč a upínací přírubu zašroubováním 
upevňovacího šroubu proti směru hodinových 
ručiček.

Krok 10: Ochranný kryt upevněte dotažením obou 
šroubů.

Krok 11: Opatrně krátce zapněte pilu a zkontrolujte, zda 
je pilový kotouč vyrovnaný.

Krok 12: Pokud není chod pilového kotouče klidný, 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a upravte 
upevnění pilového kotouče. Tento krok 
několikrát zopakujte, abyste dosáhli perfektního 
výsledku. Pokud ani po několika pokusech není 
chod klidný, použijte jiný pilový kotouč.

Krok 13: Ujistěte se, že je chod pilového kotouče klidný. 
Nyní je pila připravená k použití.

9.2.2Kontrola klínového řemene

Krok 1: Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě.

Krok 2: Zaaretujte hlavu pily v dolní poloze.

 

Obr. 16: Demontáž ochranného krytu

Krok 3: Povolte tři šrouby ochranného krytu řemene 
na pravé straně pily pomocí inbusového klíče.

 

Obr. 17: Povolení šroubů motoru

Krok 4: Zkontrolujte, zda není klínový řemen poškozený. 
Před napnutím nebo výměnou klínového řemene 
je třeba nejdříve povolit šest šroubů A (obr. 17).

 

Obr. 18: Napínací šroub klínového řemene

Krok 5: Utáhněte nebo povolte napínací šroub klínového 
řemene A (obr. 18). Klínový řemen je správně 
napnutý, když jej lze prsty prohnout o asi 1 cm. 
Zkontrolujte funkčnost napínací pružiny.
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Řešení poruch
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10 Řešení poruch

Porucha Možné příčiny Řešení

Motor se nerozběhne. Žádné síťové napětí. 

Vadný napájecí kabel.

Nechejte zapojení zkontrolovat 
kvalifikovaným elektrikářem.

Motor běží, pilový kotouč se ale 
neotáčí.

Klínový řemen je natržený. Vyměňte klínový řemen.

Motor běží nerovnoměrně. Uhlíkové kartáče jsou opotřebované. Nechejte kartáče zkontrolovat a příp. 
vyměnit kvalifikovaným personálem. 

Motor se zahřívá. 1. Zkrat motoru.

2. Přetížení motoru.

1. Vytáhněte zástrčku z elektrické 
sítě a nechejte stroj zkontrolovat 
kvalifikovaným elektrikářem.

2. Zkontrolujte, zda je pila vhodná 
pro řezání daného materiálu.
Zkontrolujte, zda je pilový kotouč 
stále dostatečně ostrý.
Přerušte práci a nechejte motor 
zchladit. 

Příliš nízké otáčky pilového kotouče. 1. Motor je vadný.

2. Příliš nízké síťové napětí.

1. Nechejte motor zkontrolovat 
kvalifikovaným pracovníkem.

2. Nechejte síťové napětí zkontrolo-
vat kvalifikovaným elektrikářem.

Pilový kotouč se při zatížení otáčí 
nerovnoměrně.

Klínový řemen není dostatečně nap-
nutý.

Zkontrolujte napnutí klínového 
řemene.

Pilový kotouč se nerozbíhá nebo se 
při zatížení zastavuje.

Klínový řemen není dostatečně nap-
nutý.

Zkontrolujte napnutí klínového 
řemene.

Pila vibruje, údery pilového kotouče. 1. Pilový kotouč neodpovídá 
specifikaci.

2. Pilový kotouč není správně up-
nutý.

3. Pilový kotouč je vadný.

1. Zkontrolujte, zda pilový kotouč od-
povídá technickým údajům a zda je 
vhodný pro použití s touto pilou.

2. Dotáhněte upínací šroub.

3. Zkontrolujte, zda není pilový 
kotouč mechanicky poškozený 
a případně jej vyměňte.

Není dodržován úhel řezu. Řezací poloha není řádně zafixo-
vaná.

Zkontrolujte, zda je pila zafixovaná 
v dané poloze tak, aby nemohlo dojít 
k samovolné změně úhlu při řezání.

Otočný stůl lze pouze obtížně otáčet. V otočném prostoru je zaseknutá 
tříska.

Vyčistěte celý prostor od třísek.
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Náhradní díly
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12.2Rozpadové schéma

Obr. 20: Okružní pila s posuvnou hlavou KGZ 305 E
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