
 
 

SRÁŽEČ HRAN 
 

MODEL: SHE-VAB05 
 

 
NÁVOD  K POUŽITÍ 

 
 

 



Parametry stroje 
Srážení úhlů:      15°  -  45° 

Motor:      220V/50H    500W 

Otáčky:     2800 ot/min 

Výška srážení:     0-3 mm 

Rozměry:     54x39x30cm 

Hmotnost:     38kg 

Osvědčení:     CE – Evropský technický standard 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Zařízení je dodáno bez elektrokoncovky ( pro variantu 380V) 
Stroj smí  zapojit pouze osoba znalá s vyšší kvalifikací ( vyhl. 50 §6.) 
 

Popis zařízení: 
Stroj je určený k profesionálnímu srážení hran materiálu s vedením v přesném úhelníku. 
Srážení hran zajišťuje fréza s výměnnými břitovými destičkami. 
 

Pokyny pro užívání stroje: 
- Vždy je nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní směrnice a pravidla pro 

prevenci úrazů 
- V případě nesprávného použití zařízení nepřebírá výrobce ani dodavatel za 

uživatele žádnou odpovědnost za vzniklé škody 
- Je zakázáno provozování zařízení bez znalosti návodu a bez znalostí používání 

operací, které zde nejsou uvedeny. 

 

Bezpečnostní opatření 
1. Pročtěte si pozorně návod k používání a údržbě dříve, než uvedete zařízení do 

provozu. 
2. Zajistěte dostatečně rovnou plochu pro umístění stroje a prostor kolem pro 

práci a manipulaci s obrobky. 
3. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezvadný stav stroje a jeho 

bezpečnost 
4. Neodstraňujte žádné kryty a bezpečností zařízení. Tato zařízení jsou 

nainstalována pro Vaši bezpečnost a jejich případným odstraněním se 
vystavujete zvýšenému riziku úrazu. 

5. Dbejte předpisů pro práci s elektrickými stroji platných v ČR. 
6. Nevystavujte dešti a nepoužívejte nástroje k tomu neurčené 
7. Dbejte na bezpečnost práce ( použití bezpečnostních brýlí, popř. obličejovou 

masku, pracovní oděv musí těsně přiléhat k zápěstí a loktům, zvolte úpravu 



vlasů tak, aby nezasahovaly do pracovního prostředí stroje, nečistěte třísky 
ručně bez použití pracovních rukavic, atd. ) 

8. Vždy dbejte na prevenci úrazu 
9. V případě kolize nebo jiných případů poškození se spojte s naším zástupcem 
10. Zkontrolujte napětí a kmitočet na štítku motoru, jestli se shodují s 

elektrickým zdrojem.  
11. Zástrčka stroje by měla být pevně zasunuta do zásuvky. 
12. Když máte poruchu nebo netypický zvuk, měli byste ihned stroj vypnout ze 

zásuvky, zavřít levou stranu stroje s tlačítky a pak zkontrolovat a opravit. 
13. Nenechávejte stroj běžet bez obsluhy, ujistěte se, aby byl stroj vypnut před 

odchodem obsluhy. Při vnějšímu přerušení přívodu proudu, by jste měli 
zmáčknout červené tlačítko, jinak bude stroj pracovat i bez obsluhy. 

14. Stroj nemůže dosáhnout maximální kapacitu řezání, čímž se zabraňuje 
různým nebezpečným faktorům. 

15. Nepracujte na stroji, pokud jste unavený, po požití alkoholu nebo omamných 
látek. 

16. Nezkoušejte používat nevhodné nádstavce ve snaze překročit větší kapacitu 
nástroje. Schválené příslušenství je doporučené od výrobce stroje. 

Ochrana životního prostředí: 
- Práce na tomto zařízení nijak neovlivňuje životní prostředí a jeho provozováním 

nevznikají žádné škodlivé nezpracovatelné odpady.  
 

 

Seznámení s ovládáním 
1. Před použitím 

a. Před použitím nastavte správný směr 
b. Točení motoru (označení 1) 
c. Směr řezání (označení 3) 

 
2. Nastavení kapacity řezání 

a. Uvolněte levou rukojeť (označení 6) 
b. Nastavte kapacitu řezání (označení 7 a azimutu kružnice označení 8) 
c. Zajistěte levou rukojeť 

Pouze po zakončení předchozích kroků, můžete začít pracovat s obrobky po směru 
označení 3. 

3. Nastavení úhlu řezání 

Ukazatel úhlu řezání (označení 10 je na levé rukojeti a můžete nastavit úhel řezání tímto 
způsobem. 

a. Uvolněte šroub (označení 9), podržte měřítko 
b. Upravte indikátor (označení 10), pak uzamkněte okruh 

 
4. Nastavení měřidla 



Měřidlo (označení 4) obyčejně rozdíl mezi dvěma oblastmi je 4.5 mm, kapacita řezání 
může dosáhnout 3mm. 

Pokud je obrobek malý, nastavte prosím vzdálenost na minimální vzdálenost. 

5. Nastavení okruhu: 
a. Uvolněte M8 šrouby okruhu (označení 11) 
b. Nastavte vhodně okruh a utáhněte šrouby 

 
6. Výměna frézy 
a. Uvolněte M8 šroub (označení 9) 
b. Odejměte kryt a všechny okruhy 
c. Vyměňte frézu, nastavte okruhy a pak zakryjte 

 
7. Speciální fréza 

Wolframové ocelové čtyřúhelné ostří 1/8“x1/2“, kapacita řezání závisí na materiálu 
obrobku. Stroj připouští UTI 20. 

8. Ochrana (označení 12) by měl být upraven, záleží na úhlu řezání. 
 

9. Proud 

Zařízení by mělo pracovat pod napětím 220V, jednofázově a 50HZ. 

 

  
 

 



Záruční podmínky: 
- Na výrobky fi VABEX s.r.o je poskytována záruka v délce 12.měsíců dle 

obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. 
- Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči 

osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 
- Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, 

neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených 
v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních 
nástrojů, zásahem nepovolané osoby nebo poškozením během transportu či 
mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je 
např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují 
periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již 
není předmětem záruky. 

- Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán 
prodávajícím, u kterého je výrobek reklamován a že záruční doba ještě 
neskončila. Za tímto účelem doporučujeme předložit doklad o koupi zboží. 

- Reklamaci uplatňujete u prodejce osobně nebo zboží zašlete v nerozloženém 
stavu na adresu prodejce. Součástí zaslaného reklamovaného zboží do opravy ( 
řádně zabaleného) musí být popis závady a kopie dokladu o pořízení.   

- Výrobky předávejte k reklamaci do servisu pouze ve vyčištěné podobě. 
V opačném případě Vám bude účtován poplatek za očištění.  

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. 

 

 

 

 

Likvidace stroje:  
Po skončení životnosti výrobků je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat 
v souladu s platnou legislativou: 

- Demontujte všechny díly stroje 
- Díly roztřiďte dle tříd odpadu ( kovy, pryž, plasty, …) 
- Vytříděný materiál odevzdejte k recyklaci ( s výjimkou elektroodpadu ) 
- Elektroodpad: z hlediska platných předpisů o odpadech se jedná o nebezpečný 

odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Vytříděné díly, případně celý 
přístroj je nutno odevzdat do svěrných míst elektroodpadu. 

 

Upozornění: 
Vyobrazení výrobku a rozpis jeho příslušenství se může lišit od dodaného výrobku, 
stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného zboží a jeho příslušenství. Je to důsledek 
vývoje. Takové varianty však nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. 


