
UNIVERZÁLNÍ ELEKTRICKÝ  SRÁŽEČ  HRAN   

SHE-VAB04 

 

 

 

 

Je určený pro přesné srážení vnějších i vnitřích hran, rádiusů, děr od Ø 10mm. 
Velikost sražené hrany 0-3mm. Upínací kleština Ø6, otáčky digitálně 
regulovatelné 6250-25000.  

Výhodou srážeče hran je použití standartních tvrdokovových fréz Ø3-4mm na 
stopce Ø6.  
Srážeč hran spolehlivě sráží ocel, nerez, hliník, mosaz, bronz, plast.  
Jednoduché a rychlé nastavení velikosti úběru. 
 
 

   
 
 
Ovládání: zapnuto zeleným tlačítkem , vypnuto červeným tlačítkem. 
Regulace otáček : středový potenciometr 
 
POZOR:  
Display frekvenčního měniče svítí několik vteřin i po odpojení  zařízení ze sítě. 
Po tuto dobu se nedotýkejte žádných elektrických částí zařízení na srážečce. 
Výměna nástroje je povolena jen při odpojení zařízení ze sítě a časové prodlevě 
30s ( až  display zařízení přestane svítit ) 
 
POZOR – vždy dbejte na prevenci úrazů a na bezpečnostní pokyny uvedené 
v návodu. 
 
Zákon o odpadech elektrozařízení podle §37 j odst.2 a §37 k odst. 7 
 



Doporučení:  

vzhledem k vysokým otáčkám motoru doporučujeme, aby stroj po cca 1hod 
práce měl klidový čas cca 15min – kdy dochází k chlazení zabudovaným 
ventilátorem. 

Postup při uchycení / výměně frézy: 

                 

Povolí se dva imbus šrouby M6 na třmenu uchycení motoru ( vřeteno). 

Vřeteno se vyjme a povolí se kleštinový upínač frézy ( klíč je součástí dodávky). Kuželová 
dutina vřetene se pečlivě vyčistí a upne se nová fréza. Kleština je typu ER16 Ø6mm. Po 
výměně nástroje se znovu vřeteno umístí do třemového držáku vřetene.  

Bezpečnostní pokyny: 

- Pročtěte si pozorně celou dokumentaci dříve než uvedete stroj do provozu. 
- Udržujte pracovní prostředí v čistotě. 
- Nevystavujte dešti, nepoužívejte stroj tam, kde je nebezpečí vzniku ohně nebo 

exploze, dodržujte ochranu proti úrazu způsobenou elektřinou, chraňte před 
dětmi.  

- Používejte bezpečnostní brýle a vhodný oděv. 
- Dbejte předpisů pro práci na obráběcích strojích platných v ČR a SR. 
- Nečistěte třísky ručně bez pracovních rukavic či jiných pomůcek. 
- Neprovádějte na stroji žádné neoprávněné změny. 
- V případě kolize nebo jiných případů poškození kontaktujte naše pracovníky. 
- V nebezpečných situacích okamžitě vypněte stroj. 

 
Záruční podmínky stroje: 

- Záruční lhůta pro nové stroje firmy VABEX je bez omezení provozní doby 12. 
měsíců po dodávce. Tato záruka se nevztahuje na spotřební součástky. 

- Všechny závady musí být neprodleně ohlášeny s podrobným popisem poruchy 
písemnou formou firmě VABEX s.r.o. 

- Jakákoliv další služba poskytnutá firmou VABEX nebo autorizovaným 
zástupcem nad rámec záruky bude účtován v obvyklých cenách.  

  


