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1. ZAPNUTÍ STROJE 

Na pravé boční stěně pily se nachází hlavní vypínač stroje. Pro 

zapnutí stroje tento přepneme z polohy „O“ do polohy „1“. 

                          

 

2. BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO  - CENTRÁLNÍ STOP STROJE 

Červeným tlačítkem máme možnost v případě nouze nebo potřeby 

zastavit chod pily a pilového pásu. Při startu kontrolujeme, jestli není 

tlačítko zamáčknuté, v případě, že ano, pootočíme doprava a uvolníme. 

 

 



3. NASTAVENÍ RYCHLOSTI ŘEZÁNÍ PILOVÉHO PÁSU 

   Na přepínači máme polohu „O“ a vlevo obrázek želvy, pro pomalý chod 

pásu, vpravo obrázek zajíce pro rychlejší posuv pásu. My pro naše běžné 

řezání používáme tuto rychlost = ZAJÍC. 

    

 

4. ZVOLENÍ REŽIMU ŘEZÁNÍ (RUČNÍ – AUTOMATICKÉ) 

  Na ovládacím panelu máme možnost přepnout do režimu ručního 

řezání, kdy po této volbě můžeme řezat pouze v případě, že tlačítko pro 

ruční řezání máme stlačené, pila tedy řeže pouze tehdy, pokud tlačítko 

stlačujeme. V případě automatického režimu, tlačítko ručního ovládání 

nemusíme držet. 

 

 

 

 

Ruční režim řezání 
Automatický režim řezání 



Při zvolení ručního režimu řezání se pilový pás zapíná pouze při stlačení 

tlačítka ručního ovládání. 

 

 

5. UPÍNÁNÍ MATERIÁLU DO SVĚRÁKU 

Materiál (tyčový, kulatiny nebo i hranoly) upínáme pomocí svěráku. 

Materiál vždy řádně dotáhneme pomocí páky upínání, nahrubo svěrák 

připravíme pomocí otočného kola šroubu svěráku. 

 

 

 

 

 

 

Páka pevného upnutí materiálu 

Kolo šroubu rychlého nastavení svěráku 

SVĚRÁK 



6. MOŽNOST ŘEZÁNÍ ZKOSENÍ A NATOČENÍ SVĚRÁKU 

Na pile máme možnost nastavit i řezání pod úhlem od 0° až do 60°. 

Pro natočení a uvolnění svěráku musíme uvolnit páku zajišťující polohu 

svěráku z čela pily. Vpravo je poloha uzamčena proti otočení, vlevo 

povolujeme a můžeme otáčet. 

 

  

 

7. SPUŠTĚNÍ PILOVÉHO PÁSU 

Pro spuštění pilového pásu nám slouží zelené tlačítko na ovládacím 

panelu. Pilový pás se po dořezání materiálu sám zastaví díky čidlu ve 

spodní poloze řezání. 

 

             



8. VLASTNÍ NASTAVENÍ RYCHLOSTI POSUVU DO ŘEZU 

   Pilový rám s řezným pásem funguje na principu samospádu díky 

vlastní váze, to jak nám ale padá do řezu, ovlivňujeme nastavením válce. 

Po dořezání píst páčkou uzavřeme a při řezu povolíme a nastavíme tak, 

aby pilový list nešel do řezu moc rychle. Bohužel, je to nastavení o citu, 

takže na to musíme dávat pozor!!! Vždy, když na stroji nepracujeme, 

páčka pístu zůstává uvolněna, aby rameno pily bylo ve spodní poloze, a 

nezatěžujeme zbytečně píst! 

                        

9. SPUŠTĚNÍ CHLAZENÍ PILOVÉHO LISTU  

Při řezání používáme u kovových materiálů vždy chlazení. Průběžně 

kontrolujeme hladinu chladící kapaliny v nádržce, v případě, že přestane 

téct, doplníme. Chlazení a intenzitu nastavíme páčkou na hadici chlazení. 

 

       

 

Páčka pístu pro nastavení řezu 



10. UTAŽENÍ PILOVÉHO PÁSU 

Po výměně musíme napružit pás tak, abychom mohli bezpečně řezat. 

Pás nesmíme nikdy povolovat během chodu pily!!! 

 

 

 

11. ŘEZÁNÍ TYČOVÉHO MATERIÁLU S PODPĚROU 

   Materiál, který přesahuje pilu, vždy opíráme pomocí podpěry tak, aby 

tento materiál nebyl volně v prostoru. 

 



12. ŘEZÁNÍ POMOCÍ DORAZU 

Při řezání více kusů materiálu si můžeme nastavit doraz na svěráku, 

kdy nám to zjednoduší a zrychlí práci. 

                  

 


