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Společnost

Janser GmbH

Böblinger Straße 91
71139 Ehningen
NĚMECKO

prohlašuje, že zařízeníí í

Typ:

Model:
Tříkotoučová bruska

TRI-VARO 430

v námi na trh dodávaném provedení splí ňuje požadavky níže uvedených norem a ostatních 
normativních dokumentů Evropského společenství.

Stroj splňuje požadavky následujících směrnic:

Směrnici ES 89/392/EHS o strojích, pozměněnou směrnicí ES 91/368/EHS a 93/44/EHSí
Směrnici ES 73/23/EHS pro nízkonapíí ěťová zařízeníí í
Směrnici EHS 89/336/EHS

při použití ní ásledujících harmonizujících norem:

EN 292 Bezpečnost strojů přístrojů a zařízeníí í

EN 60204-1 Elektrická výzbroj strojů

EN 60439-1 Kombinace nízkonapíí ěťových spínacích zařízeníí í

EN 50081-2 Elektromagnetická tolerance, vyzařování ruí šení, prí ůmyslová oblast

EN 50082-2 Elektromagnetická tolerance, vyzařování ruí šení, prí ůmyslová oblast

EN 55011 Vyzařování ruí šení prí ůmyslových, vědeckýkk ch a lékařskýkk ch zařízeníí í

EN 61000-4-2 Odolnost vůči statickýkk m výbojům

EN 61000-4-4 Odolnost vůči rachlým dočasným rušivým výbojům

EN 61000-4-6 Odolnost vůči rušivým vlivům, indukovaným vysokofrekvenčními polemi

EN 61800-3 Elektrické pohony s měnitelnými otáčkami

Technická dokumentace je dostupná v plném rozsahu.
Návod k obsluze je k dispozici.

Říjen 2008í

Obchodní ředitel

Prokurista: V. Müller
Technickýkk ředitel

Splnomocněn pro jednání: H. Serediuk



Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Filtr 3G3M(J)VPFI-1020-E 1

 2 Kabelová svorka 2×6 1

 3 Frekvenční měnič CIMR-VUBA0012FAA 1

 4 Připojovací zástrčka  76.3520736.0/H07BQ-
    F4×2,5 1

 5 Připojovací konektor  76.321.0728.0/H07BQ-
   F4×2,5 1

Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Nouzový vypínač XB7ES542P 1

 2 LED dioda AL307d5 1

 3 Držák LED diody F5 2

 4 LED dioda LED5CLIARORANG3600/8  1

 5 Přepínač M22WKM22AM22K10 1

 6 Vypínač M22WLK3GM22AM22 1

 7 Potenciometr M22R4K7 1

Připojení motoruOvládací panel

Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Ovládací panel  L16-01.07.01.00  1

 2  Síťový kabel  PG3/HO7-BQ-F-3×2,5  1

Elektrické připojení

6  NÁHRADNÍ DÍLY

Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte přítomnost a funkíí čnost všech bezpečnostních prvků:
tlačítka nouzovíí ého vypnutí, ochranníí é manžety a ochranného krytu pro upínání ní ástrojů.

Tyto bezpečnostní prvky chrí ání uí živatele a osoby v okolí pí řed poraněním a nesmí se odstraí ňovat.

Bezpečnostní zaí řízeníí í1.2

Při zanedbání nebo nedodrí žení symbolí ů, uvedených na stroji nebo v tomto návodě na obsluhu může 
dojít k tíí ěžkýkk m úrazům až usmrcení uí živatele nebo osob nablízku.íí

Stroj s poškozeným síťovým kabelem nikdy nepoužívejte. Stroj nepřemísťujte tahem za kabel. 
Používíí ání stroje s poí škozeným kabelem může vést k úrazu elektrickýkk m proudem.

Uzemňovací vedení í nikdy neodpí ájejte nebo neznefunkčňujte. Používíí ání stroje, pí řipojeného k neu-
zeměnému okruhu může vést k usmrcení elektrickí ým proudem. Pokud uzemňovací vedení í chybí í,
nebo při podezření chybí ějě ícího umenění v okruhu, poí žádejte o pomoc elektrikáře.

Stroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nikdy nepoužívejte. Opotíí řebený nebo poškoze-
ný kabel nebo zástrčku nechte neprodleně vyměnit elektrikářem nebo kvalifikovaným personálem
autorizovaného servisu.

Elektrická zařízeníí í jako relí é, ochranný jistič nebo napájecí vedení í nechte zkontrolovat kvalifikovaní ým
elektrotechnikem. Pokud dojde k opakovanému rozpojení ochranní ého jističe nebo je poddimen-
zován, hrozí riziko usmrcení í elektrickí ýkk m proudem.

Stroj připájejte do sítíí ě pouze pomocí certifikovaní ých kabelů a do certifikovaných zásuvek. V Evropě
se smí pouí žívat pouze certifikovaníí ý kabel HAR, typ HO5VV - 3 × 2,5 mm2 a certifikovaná zástrčka, typ
2P+T16A - 250 V. Při používíí ání stroje s kabelem s nedostateí čným průřezem a/nebo nadměrnou délkou 
může dojít k íí úrazům osob nebo věcným škodám.

Stroj připájejte pouze do sítí ě s hodnotou napětí, uvedenou na typoví ém štítku. Hodnotu napí ětí sí ítíí ě
zkontrolujte pred uvedením do provozu.

Stroj je vhodný pouze pro práci v interiéru. Nebezpečí úrazu elektrickýkk m proudem. Stroj chraňte před
stykem s vodou a nevystavujte jej dešti.

Síťový kabel veý ďte mimo spodnďď í části stroje, aby se nedostal do styku s noži stroje. Kabel vždycky držte
zvednutý nad strojem. Při přejetí nebo poí škození kabelu strojem mí ůže dojít k úrazu elektrickým
proudem.

Zástrčku síťového kabelu při jakékoliv manipulaci se strojem vytáhněte ze zásuvky! Při údržbě, výměně
nebo regulaci hydraulické kapaliny nebo dílů může jinak dojít k úrazu elektrickým proudem obslu-
hujícího a/nebo osob nablízku.íí

ZÁKAZUPOZORNĚNÍVAROVÁNÍPŘÍKAZ

Elektrické připojení1.1
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Před uvedením stroje do provozu se uživatel musí obezní ámit se strojem. Zanedbání pokyní ů návodu 
k obsluze před uvedením stroje do provozu, nastavováním nebo údržbou může vést k úrazům osob 
nebo věcným škodám. Uživatel při práci se strojem odpovídá za bezpečnost třetích osob, zejména dětí. 
Při selhání stroje se stroj musí í ihned vypnout a odpojit od sí ítíí ě, aby nevznikly další škody .

Na minimalizaci rizik doporučujeme vždy dodržovat všechny pokyny tohoto návodu k obsluze. Bě-
hem normálního používíí ání a pí ři dodržení pí ředepsaných cyklů údržby je uživatel vždy vystaven určitým
rizikům, které vzhledem k povaze stroje nelze úplně vyloučit.

Prostředky osobní ochranyí
Při práci se strojem vždy používejte vhodníí ý pracovný í odí ěv, bezpečnou obuv, chrániče sluchu, ochranné
brýle (nebo přilbu s ochranným štítem obličeje). Při výměně pracovních nástrojů vždy používejte 
pracovní rukavice.í

Obsluha stroje
Se strojem může pracovat pouze jeden člověk.
Obsluhující musí í bí ýt poučen o zacházení se strojem.í
Obsluhující musí í rozumí ět všem pokynům návodu k obsluze.
Obsluhující musí í zní át všechna bezpečnostní pravidla zachí ázení se strojem.í
Obsluhující musí í mí ít zkuíí šenosti s broušením podlah.
Obsluhující musí í ví ědět, jak postupovat v případě nehod.
Obsluhující musí í mí ít píí řiměřené technické znalosti.

Používíí ání/provozí1.3

Používíí ání v souladu s urí čeným účelem
Bruska TRI-VARO 430 je určena na broušení a leí štění betonu, potí ěru, terazza a přírodního kamene a 
na broušení parket a parketoví ých vlysů. Bruska je vhodná na broušení nasucho i namokro. Pí ři brou-
šení nasucho se musí í pouí žívat vhodníí é odsávací zaí řízeníí í.

Používíí ání v rozporu s urí čeným účelem
Bruska se nesmí pouí žívat na brouíí šení nevhodní ých materiálů a v prostředí s rizikem exploze, s vysoí -
kou koncentrací prachu a hoí řlavých výparů, s rizikem požáru, v prostředí s vysokou vlhkostí í a elektroí -
magnetickýkk m zářením.

Uživatele důrazně upozorňujeme, že stroj smí pouí žívat pouze v souladu s uríí čeným účelem. Používíí ání
stroje v rozporu s určeným účelem je na vlastní odpoví ědnost uživatele a zároveň tím dochází ke ztrí átě
nároků, vyplývajících ze záruky.

Náhradní dí íly a příslušenství
Používejte pouze doporučené příslušenství a pí řesvědčte se, že je v bezchybném stavu. Používejte 
pouze originální ní áhradní dí íly a příslušenství. Při výměně náhradních dílů nebo elektrickýkk ch součástí
se musí dodrí žet výrobcem předepsané technické údaje. Stroj se nesmí pouí žívat v případě, že stav 
připojovacích vedení nebo konstrukí čních prvků není bezchybní ý.

Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Ochranný prstenec L16-04.00.00.02 1

 2 Prstenec L16-04.00.00.01 1

 3 Podložka d4DIN9021A 2

 4 Slepý nýt d4×10DIN7337 6

Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Tlumicí prvek A01/00.00.01 4

 2 Horní krycí kotouč A01/00.00.02 1

 3 Příruba A01/00.00.03 1

 4 Imbusový šroub M6×20DIN7991 4

 5 Imbusový šroub M6×10DIN7991 2

 6 Upínací pouzdro d6×10DIN1481 2

 7 Pružná podložka LMKAS32BA01/00.00.07 1

 8 Imbusový šroub M4×10DIN7991 4

 9 Blokovací deska A01/00.00.09 1

 10 Upínací hřídel A01/00.00.10 1

 11 Zachytávač A01/00.00.11 1

 12 Ložiskový kotouč A01/00.00.12 1

 13 Západková kulička SKFDIN5401 2

Ochranný prstenec

Upínací deska nástrojů
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Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Kryt řemene L16-07.00.00.01 1

 2 Příruba L25SPS-00.02.00.02 1

 3 Šroub M4×6DIN967 12

Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Upevňovací kryt L16-01.00.00-02 1

 2 Čtyřhranná trubka L16-01.04.00.00 1

 3 Kryt L16-01.06.00.00 1

 4 Kolo POEV250/25K-SG 2

 5 Podložka L16-01.00.00.01 2

 6 Imbusový šroub M10×16DIN7991 2

 7 Ovládací panel L16-01.07.01.00 1

 8 Řídicí rukojeť L16-01.05.00.00 1

 9 Matice L25SPS-02.00.00.18 2

10 Otočná páka T32225 1

11 Nátrubek tvaru T L16-01.02.00.00 1

12 Čep tvaru U L16-01.00.00.02 2

13 Podkládací klín L16-01.00.00.03 2

14 Podložka M5DIN125A 4

15 Matice M5DIN934 4

16 Válcovitý šroub M8×25DIN912 4

17 Podložka M8DIN125A 8

18 Pružná podložka M8DIN127B 8

19 Matice M8DIN934 4

20 Matice M8DIN1587 4

21 Šroub s růžicí T34391 1

22 Nádrž LT12 1

Spodní kryt

Podvozek úplný

Pokud požadujete vysoký úběrový výkon při úpravě podkladů, je výkonná bruska TRI-VARO 430 s 
variabilní rychlostí í a pracovní í šířkou 500 mm tou správnou volbou.

- Broušení a leí štění betonu, potí ěru a litého potěru (broušení nasucho i namokro)í
- Broušení a odstraí ňování tmelí ů
- Odstraňování zbytkí ů lepidel
- Broušení parket a parketoví ých vlysů

Technické údaje2.2

Napájecí napí ětí 2 × 230 V~/50 - 60 Hz

Příkon motoru  2,2 kW

Pracovní šířka 430 mm

Brusné kotouče 3 × Ø 178 mm

Otáčky nástroje 300 - 1100 min-1

Hmotnost  96 kg

Objem nádrže na vodu  9 l

Rozsah dodávky vč. odsávacího
zařízeníí í a ní ádrže
na vodu, bez talíře
a kotoučů

Vibrace

Pokud je stroj vybaven příslušnými schválenými 
nástroji, vibrace stroje jsou v rozsahu povolené
tolerance normy 2003/10/ES (17. předpis článku 
16(1) nařízeníí í 89/391/ES).í

Emise hlučnosti

Stroj pracuje v rozsahu povolených tolerancí proí
emise hlučnosti v souladu s normou 2003/10/ES 
(17. předpis článku 16(1) nařízeníí í 89/391/ES).í

Přesto je uživatel povinen při práci po-
užívat vhodníí é chrániče sluchu.

Připojení odsí ávacího zařízeníí í

Přípoj pro připojení vysavaí če se nachází na vodi-í
cí tyí či.

Vysavač musí bí ýt vhodný pro odsávání
brusného prachu a musí mí ít minimální
průtok 20 m3/h a sací ví ýkon 21 kPa.

Elektrické připojení

Údaje o elektrickém přípoji (napětí a proud) jsouí
uvedeny na spínací skí říňce.

Hodnoty zkontrolujte před zapnutím stro-
je. Přesvědčte se, že uzemnění je v bez-í
chybném stavu.
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Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Uchycení motoru L16-06.01.00.00 1

 2 Vidlice vpravo L25SPS-07.00.00.02-R 1

 3 Spojovací čep L25SPS-07.03.00.00 2

 4 Šroub M8×16DIN912 6

 5 Vidlice vlevo L25SPS-07.00.00.02-L 1

 6 Upevňovací kruh L25SPS-07.00.00.35 1

 7 Imbusový šroub M6×16DIN7991 3

Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Řemenice L16-08.00.00.00 1

 2 Svorník L25SPS-06.00.00.13 4

Uchycení motoru

Řemenice úplná

Stroj je složen ze dvou hlavních částí:

Úplné vodicí tyí če (1), složené z:

- podvozku s vodicí tyí čí
- řídicí skí říňky s ovládacími prvky
- systému osvětlení aí
- nádrže na vodu

Hlavy stroje (2), složené z:

- motoru, ochranního krytu a
- tří brusní ých hlav s upínáním nástrojů

Obě hlavní části lze snadno rozebrat, oddě-
leně zvednout a transportovat.

Rukojeť na vodicť í tyí či je výškově nastavitelná a lze jí snadno nastavit na poí žadovanou výšku obsluhy 
stroje.

Ovládací prvkyí jsou v horny í části řídicí skí říňky. Řídicí skí říňka obsahuje elektronické řídicí prvky a mí ěnič. 
Kabel motoru a síťový kabel jsou upevňeny ve spodní části řídicí skí říňky.

Nádrž na vodu je na přední straní ě vodicí tyí če oproti řídicí skí říňce, takže váha vody nemá žádní vliví
na ovládání stroje. Ví áha vodicí tyí če se úplně přenáší na podvozek a kola.í

Pružná manžeta je vyrobena z robustního materiálu. VýšVV ka, nastavitelná pomocí suchí ého zipu zaručuje, 
že manžeta má bez ohledu na použité brusné nástroje nepřetržitý kontakt s podlahou.

Motor je upevněn na základní desce a pí řes systém řemenu pohání tí ři brusné hlavy. Dvě brusné hlavy 
mají protichí ůdný směr otáčení, přičemž směr otáčení tí řetí brusní é hlavy odpovídá za otáčení celí ého
systému.

Tři upínání ní ástrojů jsou různého provedení. Jsou dostupná jako
pevně namontované provedení. Standardní rozsah dodí ávky ob-
sahuje flexibilní upí ínání ní ástrojů, které lépe sledují nertovnosti í
podlahy.
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Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Elektromotor L16.10.02.00.00 1

 2 Uchycení motoru L16-06.00.00.00 1

 3 Šroub M10×30DIN933 4

 4 Pružná podložka M10DIN127B 4

 5 Plochá podložka M10DIN125A 4

 6 Pojistný kroužek A100DIN472 2

 7 Matice M16DIN934 3

 8 Matice M16DIN439B 3

 9 Pružná podložka M16DIN127B 6

10 Plochá podložka M16DIN125A 6

11 Držák ložiska L25SPS-00.00.00.34 1

12 Radiální ložisko 6013-2Z 2

13 Vymezovací podložka  L25SPS-00.00.00.23 1

14 Pojistný kroužek B65DIN471 1

15 Oběžné kolo L16-00.00.00.02 1

16 Podložka L16-00.00.00.01-01 1

17 Podložka L25SPS-00.00.00.15 1

18 Imbusový šroub M6×16DIN7991 1

19 Hřídel úplný L16-09.00.00.00 2

20 Řemenice úplná L16-08.00.00.00 3

21 Vyvažovací kladka L16-00.00.00.03 1

22 Řemen L16-00.00.00.27 1

23 Spodní kryt L16-07.00.00.00 1

24 Plochá podložka M5DIN125A 8

25 Šroub M5×10DIN933 8

26 Těsnicí kroužek L25SPS-00.00.00.24 3

27 Držák těsnění L25SPS-00.00.00.25 3

28 Pojistný kroužek B80DIN471 3

Planetová převodovka úplná

Kovový diamantový kotouč

se 4 diamantovými segmenty

Frézovací talí íř PKD

se 6 PKD vložkami

Vidiový dělený talíř

s vyměnitelným vidiovým děleným
brusným kruhem

Frézovací talí íř

se 6 hvězdicovými kolečky

Brusný talíř se suchým zipem

na upínání brusní ého papíru a kruhů
se suchým zipem

Diamantový brusný kruh, Ø 175 mm

s pojivem z plastu

Pojivo T na broušení mí ěkkých be-
tonových podlah

Pojivo M na broušení stí ředně tvr-
dých a tvrdých betonových podlah

Zrnitost 6  112 998 106

Zrnitost 14 112 998 114

Zrnitost 30 112 998 130

Zrnitost 70 112 998 170

Zrnitost 120 112 998 220

Zrnitost 6  112 998 306

Zrnitost 14 112 998 314

Zrnitost 30 112 998 330

Zrnitost 70 112 998 370

Zrnitost 120 112 998 390

Obj. číslo 112 998 500

Zrnitost 14 112 998 450

Zrnitost 24 112 998 460

Obj. číslo 112 998 475

Náhradní standardní í koleí čka

Sada s 24 kolečky včetně podložek a 
upevnění
(na 1 talíř je potřebná 1 sada)

Obj. číslo 112 998 477

Obj. číslo 112 998 300

Zrnitost 220 112 998 150

Zrnitost 400 112 998 520

Zrnitost 600 112 998 530

Zrnitost 800 112 998 540

Zrnitost 1800 112 998 550

Zrnitost 3500 112 998 560
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Poz.  Popis  Obj. číslo  ks

 1  Planetová převodovka úplná 1

 2 Podvozek L16-01.00.00.00-02 1

 3 Rukojeť GN5652-128-BL 1

 4 Plochá podložka M6DIN125A 2

 5 Šroub M6×20DIN933 2

 6 Kryt úplný L16-03.00.00.00 1

 7 Ochranný prstenec  L16-04.00.00.00 1

 8 Šroub M8×16DIN912 4

 9 Oblouková rukojeť  L16-02.00.00.00 1

10 Vzduchový kanál d40L800 2

11 Upínací deska úplná  A01/00.00.00 3

12 Tlačítko L16-02.00.00.03 2

13 Spojovací hrdlo 2601-1/4-1 1

14 Hadice na vodu D9L62 1

Celkový přehled

Zvláštní příslušenství

Pomocný nástroj na výměnu řemene

Obj. číslo: L16-11.00.00.00

Nezkušený uživatel se před použitím stroje musí dí ůsledně obeznámit s návodem k obsluze a dodržovt
všechny bezpečnostní pokyny. Pí řed použitím je nutná každodenní prohlí ídka stroje a kontrola násle-
dujících bodů.

Pracovní oblastí

- Přesvědčte se, že v blízkosti stroje se nezdríí žují žádné osoby.
- Přesvědčte se, že do pracovní oblasti nemí ůžou vstoupit/vejít osoby nebo vozidla.íí
- Podlahu důkladně zkontrolujte na nerovnosti nebo volné předměty, které by mohly stroj poškodit.
- Strij nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru.

Stroj

- Bezpečnostní zaí řízeníí í musí í bí ýt bezchybné a funkční.
- Přesvědčte se, že na stroji nechybí žádné díly, zejména po transportu, opravách nebo údržbě.
- Zástrčku síťového kabelu před naplněním nádrže vodou vytáhněte ze zásuvky.
- Před zapnutím stroje se přesvědčte, že těleso stroje stojí na podlaze - hlava stroje nesmí í bí ýt při zapí-

nání vzpí římena!

Použití pí říslušenství3.2

Nástroje

Na otevírání a uzaví írání upí ínání ní ástrojů používejte pouze 
speciální klí íč.

Nástroje se smí upeví ňovat pouze se šrouby, dodanými s ná-
stroji.

Používejte pouze nástroje s dostatečnou tloušťkou diaman-
tového profilu.

Přesvědčte se, že nástroje jsou před montáží čisté.
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Přehled sestav

6 NÁHRADNÍ DÍLY

Vypínačyp
ZAP. / VYP.

Přepínačp
vpřed / vzad

Potenciometr
otáčky

Kontrolka
PORUCHA

Kontrolka
VÝPADEK SÍTÍÍ Ě

Vypínačyp

NOUZOVÉ VYPNUTÍ

Mechanické části

Celkový přehled

Planetová převodovka

Uchycení motoruí

Řemenice

Spodní krytí

Podvozek

Ochranný prstenec

Upínací deska ní ástrojů

Elektrické části

Elektrické připojení

Ovládací panelí

Připojení motoruí

Zvláštní pí říslušenství

Pomocný nástroj na výměnu řemenu

Podmínky prostředí

Správná teplota prostředí pí ři práci s bruskou je v rozsahu 5 °C ať 30 ť °C.

Stroj na volném prostranství nikdy nepouí žívejte za deíí ště nebo sněžení.

Při práci v uzavřeném prostoru vždy dbejte na dostatečné větrání.

Ovládací panelí
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18. Nasaďte oranďď žovou pomůcku na mon-
táž řemene.

19. Řemen přibližně polovinou jeho šířky
nasaďte naďď řemenice a těleso kladky.

20. Pomůcku na montáž řemene nyní zaí č-
něte pomalu otáčet, dokud řemen správ-
ně nedosedne na řemenice.

21. Starý silikon odstraňte
22. a čerstvý silikon naneste na utěsnění.

23. Kryt uzavřete a opět jej přišroubujte.

24. Namontujte kovový prstenec,
25. pak nasaďte gumovďď ý tésnicí krouí žek
26. a nakonec rozpěrný pojistný kroužek.

27. Okolí prstence pak utí ěsněte silikonem.

Zbylé díly opět kompletně smontujte.

Stroj je opět připraven k používíí ání.

Provoz4.2

18 20

19

21 23

22

24 26

27

25

Spuštění strojeí

Stroj připojte do sítě. Nejdřív vytáhněte tlačítko nouzového vypnutí, aby jste se ujistili, že stroj je 
připraven k provozu. Zkontrolujte potenciometr a přesvědčte se, že pracovní rychlost je nastavena.í

Podlahu při broušení namokro namoí čte vodou, aby se zamezilo poškrábání podlahy ní ástroji při roz-
běhu stroje.

Při broušení nasucho pracujete bez vody a ke stroji pí řipojte vhodný vysávač.

Teď tď ěleso stroje položte na podlahu a stiskněte vypínač (ON).

Obsluha stroje

Stroj veďte v rovnďď ých liniích nad podlahou a jednotlivé dráhy (pásy) překládejte.

Pracujte s konstantní rychlostí í a otí áčky vždy nastavte podle zrnitosti použitého nástroje.

Se strojem nikdy nestojte na jednom místě, jinak může dojít k poíí škrábání podlahy nebo ke vzniku pí ře-
broušených míst.

Nádrž na vodu se při broušení namokro musí í pravidelní ě doplňovat, aby bylo na podlaze dostatečné
množství vody.í

Podlahu při broušení nasucho stí ále kontrolujte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky prachu.

Vypnutí strojeí

Způsob vypnutí stroje:í

- vypínačem (OFF)
- tlačítkem nouzovíí ého vypnutí

Stroj se musí vypí ínat za pohybu a nesmí zí ůstat stát na jednom místě, aby nedošlo k poškrábání podí -
lahy dobíhacícími nástroji.
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10. Pak hnací řemen uvolněte a vyjměte jej.

11. Součástmi potočte, aby jste se ujistili, že 
ložiska se otáčejí hladce. Opotí řebovaná
nebo váznoucí loí žiska se musí vymí ěnit.

12. Před výměnou ložisek nejdřív uvolníí ěte 
matici, upevňující brusnou jednotku. í
Pak celou jednotku směrem nahoru vy-
táhněte.

13. Použijte přitom pomocný nástroj a jed-
notku vyjměte rovnoměrným opatr-
ným páčením bez násilí. Pomocný ná-
stroj podložte na dvou protilehlých
místech podle vyobrazení.

14. Rovněž zkontrolujte tělesa kladek. Při-
držením shora za hřídel a

15. povolením matice zespodu je demon-
tujte.

16. Celou jednotku v případě potřeby ro-
zeberte a pak stejným způsobem slož-
te.

17. Jako pomůcku při montáži použijte kla-
divo a kousek dřeva.

Výměna hnacího řemenu / ložisek5.4

- Stroj důkladně vyčistěte.
- Nádrž na vodu vypusťte a vyťť čistěte.
- Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky a kabel naviňte.
- Stroj uskladněte na bezpečném místě.

10 11

12 13

14 15

16 17

Transport4.4

Bruska TRI-VARO 430 se vyznačuje snadnou obsluhou a transportem a několika pohyby jí lze rozloí žit 
na dvě části.

Rozložení strojeí

Dávejte pozor, aby vodicí tyí č během uvolňování z tí ělesa stroje neupadla.

1.
Kabel naviňte kolem
vodicí tyí če.

Konektor motoru
odpojte od skříňky 
svorkovnice.

2. 
Spojku hadice nádrže
na vodu vytažením
odpojte z hlavy stroje.

3. 
Spojky, odsávací
a vodní hadiceí
uvolněte.

4.
Hlavu stroje oddělte
od vodicí tyí če.

Naložení stroje

Hlava stroje je
opatřena 2 rukojeťmi
pro snadné zvedání
a transport.

Skladování4.5

Brusku vždy skladujte a přepravujte v suchém prostředí. Stroj nikdy netransportujte nechráněný před
deštěm nebo sněhem.
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2. Z ochranného krytu uvolněte všechny 
šrouby a vytažením z hlavy motoru je
odstraňte.

3. Hlavu motoru převraťte a otoťť čenou ji po-
ložte na ventilátor motoru.

4. Uchycení ní ástrojů vyjměte (podle pro-
vedení vytaí žením nebo odšroubová-
ním).

5. V dalším kroku vyjměte těsnění,í

6. kovové a pojistné kroužky.

7. Šrouby krytu uvolněte a kryt položte 
bokem.

8. Polohu hnacího řemene si před vyjmu-
tím nakreslete.

9. Pak hnací řemen uvolněte a vyjměte jej.

Čistění5.1

V některých případech lze výměnu hnacího řemene provést i bez výměny ložisek. Obecně dopo-
ručujeme ložiska měnit v pravidelných intervalech, resp. kontrolovat jejich bezchybnost. V tomto
odstavci je rovněž uvedeno, jakýkk m způsobem lze ložiska zkontrolovat.

01

02 03

04 06

05

07 09

08

Příprava

- Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky.
- Použité nástroje odstraňte (viz kap. 3.2).

1. Hlavu stroje oddělte od vodicí rukojeti (viz kap. 4.4).í

Stroj po každém použití vizuí álně zkontrolujte. Každý druh poškození nebo nedostatek se musí í ihned í
odstranit.

Dbejte na to, aby byl stroj stále čistý. Čistění stroje v pravidelní ých intervalech umožňuje včasnou 
identifikaci zdrojů chyb a zamezuje větším škodám. Zejména uchycení ní ástrojů, elektrický kabel a
všechny konektory a přípoje, hadice a nádrž na vodu se musí udrí žovat v bezchybném a čistém stavu.

Údržba5.2

Uživatel musí po uplynutí í 200 hodin provozu proví ést pečlivou prohlídku všech částí stroje. Zejmí éna
uchycení ní ástrojů, elektrickýkk  kabel a všechny konektory a přípoje, hadice a nádrž na vodu se musí pra-í
videlně kontrolovat a čistit.

Elektrická soustava

Do řídicí jednotky za normí álních okolností nesmí í vniknoutí žádný prach. V případě vniknutí prachu doí
řídicí jednotky, jednotku vyfoukejte stlaí čeným vzduchem, aby nedošlo k poškození kontaktí ů.

Mechanické prvky

Díly jako hnací řemen, těsnicí krouí žky a ochranný kryt podlý éhají opotí řebení a v pí řípadě potřeby se musí
vyměnit.

- Přesvědčte se, že voda z nádrže na vodu vytéká na všechny tři brusné hlavy.
- Zkontrolujte nástroje a ochranný kryt.
- Přesvědčte se, že kola jsou čistá a lehce se otáčejí.
- Zkontrolujte všechny kontrolky a ovládací prvky.í
- Pečlivě zkontrolujte těsnicí krouí žky a ložiska brusných jednotek.

Poškozené ovládací prvky se musí í ihned opravit, resp. vymí ěnit.
Opotřebené sací hadice a hadice na vodu se musí í vymí ěnit.
Odstraňte všechny netěsnosti, protože vytékající voda mí ůže stroj poškodit.

V případě potřeby výměny zástrčky nebo kabelu bezpodmínečně dbejte na to, aby vyměněné díly byly
identické s originálními.

Výměna opotřebených dílů viz kapitolu 5.4.

Likvidace5.3

Elektrické stroje neodhazujte do komunálního odpadu. Podle evropské směrnice 
2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a podle platného znění ní árodních 
předpisů se opotřebené elektrické stroje musí sbí írat odděleně jako zvláštní odpad aí
odvezdat na ekologickou recyklace.

O možnosti likvidace se informujte u místních úřadů nebo ve specializovaných sběr-
ných místech separovaného odpadu nebo požádejte o pomoc vašeho specializované-
ho prodejce.


