
 
 

 
Soustruh na dřevo HDB350 

 
Návod k obsluze 

 
 

 



OBSAH 
 
Důležitá upozornění      2 

Před uvedením do provozu     2 

Použití podle účelu určení     3 

Všeobecné bezpečnostní pokyny    3 

Popis přístroje       5 

Uvedení do provozu      6 

Údržba       7 

Řešení problémů      7 

Technické údaje      9 

Prohlášení o shodě      10 

 
 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 
• Přečtěte si prosím tento návod 

k obsluze pečlivě a řiďte se všemi jeho 
pokyny. 

 
• Za pomoci tohoto návodu se seznamte 

s přístrojem a jeho obsluhou. 
 
• Pro vlastní bezpečnost se řiďte 

všeobecnými bezpečnostními pokyny. 
 
• Tento návod k obsluze vždy předejte 

s přístrojem, pokud ho vydáváte jiné 
osobě. 

 
• Děti a mládež mladší 16 let a osoby, 

které nejsou seznámeny s tímto 
návodem k obsluze, nesmí přístroj 
používat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 
 
• Zajistěte bezpečné usazení stroje 

přišroubujte ho pevní k k pracovnímu 
stolu nebo na vhodný podstavec. 

 
• Před uvedením do provozu  zkontrolujte 

pevnost všech šroubů, poškození a 
bezpečnostní nedostatky. 

 
• Vadný přístroj nikdy neuvádějte do 

provozu. 
 
• Kabely připojujte pouze k zásuvce 

s ochranným kontaktem, která odpovídá 
výkonu přístroje. 

 
• Zajistěte, aby přívodní kabel nebyl nijak 

poškozený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POUŽITÍ PODLE ÚČELU URČENÍ 
 
• Tento stroj je určen k obrábění dřeva o 

pomocí vhodného nástroje. 
 
• Používejte stroj pouze k obrábění dřeva. 
 
• Jiné použití soustruhu na dřevo není 

přípustné a může způsobit poranění 
nebo škody na stroji. 

 
• Používejte stroj jenom tehdy, když s ním 

jste obeznámeni. Osoby, které se 
soustruhem obeznámeny nejsou, s ním 
pracovat nesmí. 

 
• Dodržujte předpisy k prevenci úrazů a 

neprovádějte na přístroji žádné 
technické změny.  

 
 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
• Řiďte se základními bezpečnostními 

předpisy pro manipulaci se elektrickými 
přístroji, abyste co nejvíce omezili 
nebezpečí a rizika požáru, elektrických 
ran nebo úrazů. 

 
• Přístroj nikdy neprovozujte v dešti nebo 

sněhu. 
 
• K ochraně vlastní osoby používejte při 

práci na soustruhu dřeva vždy 
bezpečnostní výbavu skládající se 
z přilby, respirátoru a ochranných brýlí. 

 
• Dále při práci s tímto strojem noste 

přiléhavý oděv, pevné boty a máte-li 
dlouhé vlasy, síťku na vlasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Před prací odložte prsteny a ostatní 

šperky, protože by se mohly zachytit 
v pohyblivých dílech. 

 
• Nepoužívejte dřevo ani dřevěné kotouče 

s trhlinami, protože díky odstředivé síle 
hrozí velké nebezpečí prasknutí. 

 
• Při výběru obráběného dřeva dbejte na 

to, aby mělo málo suků, v žádném 
případě velké suky ani trhliny. 

 
• K obrábění používejte pouze bezvadné 

dřevo. Pokud by v něm přesto byly malé 
suky, zvolte opatrně přítlak nástroje. 

 
• Před údržbou nebo přestrojením vždy 

vytáhněte zástrčku ze sítě. 
 
• Používejte pouze naostřené nástroje a 

při vytažené zástrčce zkontrolujte pevné 
usazení obráběného obrobku. 

 
• Při práci zajistěte pevné usazení stroje a 

postoj obsluhy a dbejte na to, aby se 
jiné osoby nikdy nedostaly do oběžné 
dráhy obrobku, což by mohlo vést 
k těžkým úrazům. 

 
• Stroj pevně spojte s vhodným 

pracovním strojem. 
 
• Velké obrobky před obráběním 

přiřízněte vhodným nářadím jako je 
pásová či vyřezávací pila na 
odpovídající délku. 

 
• Nevyvážené a velké obrobky zkracují 

životnost přístroje a jsou velkým 
zdrojem nebezpečí pro uživatele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• U nových obrobků začínejte vždy s 

nejnižší rychlostí stroje.a tu potom 
případně zvyšujte s rostoucí 
nevyvážeností obrobku. 

 
• Neskladujte v blízkosti pracovní oblasti 

žádné hořlavé či výbušné látky a nikdy 
se přístroje nedotýkejte mokrýma 
rukama. 

 
• Přístroj nesmí být vystaven stálé 

vlhkosti a prachu. 
 
• Neodstraňujte žádné ochranné kryty a 

nedotýkejte se horkých nebo 
pohyblivých dílů.  

 
• Na základním nastavení motoru či 

pohonů se nesmí provádět žádné 
svévolné změny. 

 
• Přístroj vždy připojujte k zásuvce 

s ochranným kontaktem, aby byl 
optimálně uzemněný. 

 
• Pokud možno nepoužívejte 

prodlužovací kabely. 
 
• Instalujte přístroj vždy v bezpečné 

vzdálenost od stěn, oken nebo jiných 
předmětů, neboť by je odletující díly 
mohly poškodit. 

 
• Dbejte na to, aby se v pracovní oblasti 

nenacházely žádné osoby ani skupiny 
osob, neboť by je odletující díly mohly 
poranit. 

 
• Použitý obalový materiál předejte 

k recyklaci. 

 
• Děti se k přístroji nesmí přibližovat. 
 
• Neprovádějte na přístroji  žádné 

technické změny. 
 
• Používejte pouze zásuvky s izolační 

ochranou, které nejsou poškozené a 
nevykazují žádné bezpečnostní 
nedostatky. 

 
• Abyste zamezili přehřátí motoru, 

dopřejte soustruhu zhruba po každé půl 
hodině provozu přestávku minimálně  10 
minut. 

 
• Upínací tlak nevolte nikdy příliš vysoký, 

obrobek by se prohýbal do oblouku, 
mohl by se zlomit nebo nekontrolovaně 
vyletět z upínacího přípravku. 

 
• Při práci mezi čelním unašečem a 

středicím hrotem dbejte na to, aby 
středicí otvor v obrobku byl dostatečně 
hluboký. 

 
• Zamezte poškození ložisek či závitů tím, 

že čelní unašeč opatrně narazíte na 
čelní stranu obrobku gumovou palicí. 

 
 
• Pozor! Hladina akustického tlaku 

uvedená na tomto přístroji je naměřenou 
pouze orientační hodnotou. 
V každodenním používání se však 
mění, neboť je značně závislá na 
provozním prostředí. Chraňte sebe a 
ostatní dostatečně podle tohoto údaje 
před vznikající hlukovou zátěží. 



POPIS PŘÍSTROJE 
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Obrázek 3 

 

 
 
Obrázek 1: 

1   kryt motoru 
2   zapínání/vypínání 
3   čelní unašeč 
4   lože stroje 
5   podložka obrobku 
6   koník 
7   upínací třmen 
8   ruční kolečko 
 
 
 

Obrázek 2: 
9 horní řemenice 
10 klínový řemen 
11 napínací šroub  
12 dolní řemenice 
13 ochranný spínač 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: 

14 upínací třmen 
15 podložka obrobku 
16 upínací deska 
17 klíč 
18 držák podložky obrobku 
19 ruční kolečko 
20 koník 
21 montážní materiál 

 
 
 



UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
• Zajistěte, aby všechny uvedené pokyny 

byly před uvedením do provozu 
zaručeny a dodrženy. 

 
 
Přestavení koníku: 
• Přestavení koníku se provádí uvolněním 

svěrací úchytky pod ložem stroje. 
• Uvolněte úchytku a nastavte ročním 

kolečkem optimální upínací tlak. 
• Po nastavení je důležité, aby vřeteno 

koníku bylo opět zajištěné přítužnou 
maticí. 

 
Přestavení podložky obrobku: 
• K nastavení podložky obrobku je třeba 

uvolnit křídlový šroub. 
• Uvolněte ještě upínací třmen pod ložem 

stroje a nyní lze nastavit podložku 
obrobku vůči ose vřetena. 

• Umístěte podložku co nejblíže 
k obrobku, alte tak, aby se nedotýkala. 

• Upínací třmen opět upněte a všechny 
matice a šrouby opět utáhněte. 

 
Nastavení počtu otáček: 
• Pro vlastní bezpečnost vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky. 
• Uvolněte pojistný šroub a sejměte víku 

krytu. 
• Uvolněte upínací šrouby motoru a 

nadzvedněte řemenici tak, abyste 
uvolnili klínový řemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Klínový řemen umístěte okolo 

požadovaného stupně otáček a dbejte 
přitom na souosost. 

• K napnutí klínového řemenu jednoduše 
pusťte motor dolů, napne řemen vlastní 
vahou. 

• Nyní upínací šroub motoru  opět pevně 
utáhněte, nasaďte víko a zafixujte ho 
pojistným šroubem. 

• Důležité: správný počet otáček závisí na 
několika faktorech,  jako je 
nevyváženost, velikost a materiál. 

• Menší počet otáček používejte pro 
velké, nevyvážené obrobky z tvrdého 
dřeva. 

• Vysoké otáčky používejte pro malé, 
kulaté obrobky a ke zušlechtění obrobků 
krátce před dokončením. 

 
Přestrojení z čelního unašeče na 
upínací desku: 
• Nasaďte klíč velikosti 10 mm na vřeteno 

těsně za čelní unašeč a druhým klíčem 
uvolněte unašeč proti směru hodinových 
ručiček, prvním klíčem ho přidržujte. 

• Po demontáži čelního unašeče otočte 
upínací desku a závit vřetena. Klíčem je 
opět utáhněte.  

 
Zapínání/vypínání 
• Stiskem zeleného spínače „I“ přístroj 

zapnete. 
• K vypínání slouží červený spínač „0“. 



• Stroj má bezpečnostní spínač, který se 
aktivuje při poklesu napětí nebo 
přetížení. 

 
• Nechejte stroj krátce běžet, aby mohl 

dosáhnout optimálního počtu otáček.  
 
• Nyní můžete začít s obráběním svých 

obrobků. 
 
Ochrana přístroje: 
• Přístroj nepoužívejte v dešti nebo ve 

vlhkém prostředí. 
• Poškozený prodlužovací kabel okamžitě 

vytáhněte ze zásuvky. Vadný kabel se 
již nesmí používat. 

• Zkontrolujte přístroj, zda není 
poškozený. Před použitím byste měli 
zkontrolovat bezvadnou a řádnou funkci  
všech ochranných zařízení a 
pohyblivých dílů. 

• K zaručení bezvadného provozu by 
všechny díly měly být správně 
namontované. Všechny vadné díly a 
ochranná zařízení je nutné vyměnit. 

 
 
 
ÚDRŽBA 
• Přístroj pravidelně a důkladně čistěte. 

Používejte k tomu malý kartáč. 
 
• Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a 

matice, případně je dotáhněte. 
 

• Ložiska vodicích válečků pravidelně 
promazávejte strojním tukem. 

 
• Pravidelné čištění je důležité pro 

výkonnost a životnost přístroje. 
 
• Pozor! Určité čisticí prostředky nebo 

roztoky mohou poškodit plastové díly 
přístroje. Patří k nim např. benzín, čisticí 
prostředky s obsahem chlóru a čisticí 
prostředky pro domácnost. Vyhněte se 
používání takových prostředků. 

 
• Před všemi čisticími a údržbářskými 

pracemi vypněte motor a vytáhněte 
zástrčku ze sítě. 

 
 
 
 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
• Řiďte se tabulkou Řešení problémů. 
 
• Pokud by se na základě těchto bodů 

problém neodstranil, obraťte se na 
svého odborného prodejce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
 

Problém Možná příčina Řešení 
 

Motor neběží 
 

Vadný síťový spínač. 
 

Vadný nebo poškozená síťový kabel. 
 

Vadné nebo poškozené spínací relé. 
 

Přepálený motor. 
 

Přepálená pojistka. 
 

Klapka krytu motoru není správně 
zavřená. 

 

 
Vyměňte všechny vadné díly, než budete 

přístroj používat. 
 
 

Obraťte se na svého odborného 
prodejce. Opravy musí provádět 

kvalifikovaný odborník. 
 

Vyměňte vadné pojistky. 
 

Vypněte jiné přístroje, které jsou 
napojené na stejný ovbod.  

. 
 

Přístroj během 
provozu 

zpomaluje 

 
Příliš velký tlak na obrobek. 

 
 

Znečištěná mechanika pohonu. 
 

Opotřebený klínový řemen. 
 

 
Vyvíjejte na obrobek menší tlak a tím i na 

obráběnou plochu. 
 

Vyčistěte mechaniku pohonu. 
 

Vyměňte klínový řemen. 
 

 
Obrobek běží 
nevyváženě 

 
Obrobek není správně vystředěn. 

 
Obrobek přesně vyrovnejte. 

 
Motor přehřátý 

 

 
Motor přetížený 

 
Snižte zátěž motoru. 

 
Nechejte motor vychladnout, než bude 

pokračovat v práci. 
 

 



 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
Model BHDB350 

Jmenovitý výkon 350 W 

Síťová přípojka  230 V / 50 Hz 

Maximální doba provozu 30 minut 

Otáčky vřetena 850 – 1250 -1750 -2150 otáček/minutu 

Délka obrobku maximálně 1000 mm 

Průměr obrobku maximálně 340 mm 

Hladina hluku (Lpa) 68 dB (A) 

Rozměry celkem 895mm x 230 mm x 380 mm 

Hmotnost 36,0 kg 

 
 



 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
 
Prohlášení o shodě  s ES 
 
podle přílohy II A směrnice  ES o strojích   98/37/ES 
 
 
Berlan GmbH 
 
Kirchstraße 71 – 73 
D-08248 Klingenthal 
 
 
TÍMTO PROHLAŠUJEME, ŽE NÍŽE UVEDENÝ PRODUKT 
 
OZNAČENÍ  :    Holzdrehbank BHDB350 
 
V DODANÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ TĚMTO SMĚRNICÍM: 
 
směrnice  ES o strojích   98/37/ES 
 
 
BYLY APLIKOVÁNY TYTO NÁRODNÍ NORMY : 
 
EN 61029-1: 1995  ;  EN 55014-1;   EN 55014-2;   EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
 
 
 
 
 

Klingenthal, dne 26.3.2007     
                          Řízení kvality 
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