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Úvod

První hanácká BOW, s.r.o.
1 Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení univerzálního 
víceúčelového stroje od firmy Holzstar a jsme 
přesvědčeni, že jste tím učinili správnou volbu.

Před uvedením stroje do provozu si pečlivě přečtěte 
tento návod k obsluze.

Najdete v něm informace o správném uvedení stroje 
do provozu, jeho účelu použití, stejně jako informace 
o bezpečném a efektivním provozu a údržbě.

Návod k obsluze je nedílnou součástí stroje. Uchová-
vejte ho proto vždy na pracovišti. Mimo pokyny v tomto 
návodu se také řiďte obecně platnými bezpečnostními 
předpisy.

1.1 Autorská práva

Obsah tohoto návodu k obsluze je chráněn autorskými 
právy. Jeho použití je dovoleno v rámci použití stroje. 
Jakékoli další použití není bez písemného souhlasu 
výrobce povoleno.

1.2 Zákaznický servis

Pro technické informace prosím kontaktujte Vašeho pro-
dejce nebo náš zákaznický servis.

První hanácká BOW spol. s r.o.
Příčná 84/1
779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 378 012
Fax: +420 585 378 013

bow@bow.cz
www.bow.cz

Máme vždy zájem o informace a zkušenosti z provozu, 
které mohou být cenné pro zlepšení našich výrobků.

1.3 Omezení odpovědnosti

Veškeré informace a pokyny v tomto manuálu byly vyp-
racovány v souladu s platnými normami a předpisy, při 
známém stavu techniky a dlouholetých znalostech 
a zkušenostech.

V některých případech výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za škody a to při:

- nedodržení těchto pokynů,

- nesprávném použití stroje,

- použití nepovolaných pracovníků,

- neoprávněných úpravách a technických změnách,

- použití neoriginálních náhradních dílů.

Skutečný vzhled výrobku se může v důsledku 
technických změn lišit od uvedených vyobrazení.

2 Bezpečnost

Tato kapitola poskytuje přehled všech důležitých 
bezpečnostních prvků stroje, které zajišťují bezpečnost 
osob i bezporuchový provoz stroje. Další bezpečnostní 
pokyny najdete v jednotlivých kapitolách, ke kterým 
se vztahují.

2.1 Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny jsou označeny symboly v tomto 
návodu k obsluze. Bezpečnostním pokynům předchází 
signálová slova, která vyjadřují rozsah nebezpečí.

Tipy a doporučení

POZOR!

Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla 
vést ke smrti nebo vážným zraněním.

VAROVÁNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která 
by mohla vést ke smrti nebo vážným zraněním.

NEBEZPEČÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která 
by mohla vést k lehkému zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Tato kombinace symbolu a signálového slova 
upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která 
by mohla vést ke škodám na majetku nebo životním 
prostředí.

Tipy a doporučení

Tento symbol upozorňuje na užitečné tipy 
a doporučení pro lepší a účinnější provoz bez závad.
UMK 6 | Verze 1.03 3





































Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
12.2Rozpadové schéma

Následující rozpadová schémata Vám pomohou při identifikaci potřebného náhradního dílu. 

Obr. 49: Rozpadové schéma 1
UMK 6 | Verze 1.03 21



Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
 

Obr. 50: Rozpadové schéma 2
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Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
 

Obr. 51: Rozpadové schéma 3
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Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
 

Obr. 52: Rozpadové schéma 4
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Náhradní díly

První hanácká BOW, s.r.o.
 

Obr. 53: Rozpadové schéma 5
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Schéma zapojení

První hanácká BOW, s.r.o.
13 Schéma zapojení

Obr. 54: Schéma zapojení
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ES - Prohlášení o shodě

První hanácká BOW, s.r.o.
 

Dle strojní směrnice 2006/42/ES Příloha II 1.A 

Výrobce: Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

tímto prohlašuje, že níže uvedený výrobek

Skupina výrobků: Holzstar® Dřevoobráběcí stroje

Typ stroje: Univerzální víceúčelový stroj 

Označení stroje: UMK 6

Objednací číslo: 5905600

Sériové číslo: ___________________ 

Rok výroby: 20____ 

odpovídá všem příslušným ustanovením výše uvedené směrnice, stejně jako dalším (níže uvedeným) směrnicím 
a normám v době vystavení tohoto prohlášení.

Příslušné EU směrnice:  2006/95/ES Směrnice o nízkém napětí
2004/108/ES Směrnice o elektromagnetické snášenlivosti
2011/65/EU Směrnice RoHS

Byly použity následující harmonizované normy:

DIN EN ISO 12100-1:2010 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady
pro konstrukci -  Posouzení rizika a snižování rizika (ISO 12100:2010)

DIN EN 940 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - 
Kombinované obráběcí stroje na dřevo

DIN EN 60204-1:2007-06 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrické vybavení strojů,
Část 1: Obecné požadavky

Odpovědná osoba: Technické oddělení, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 25.6.2013

______________________
Kilian Stürmer
Obchodní ředitel

14 ES - Prohlášení o shodě
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Obráběcí a tvářecí stroje,
kompresory, pneumatické nářadí…

Infolinka: 800 100 709 (CZ), 0800 004 203 (SK) • www.bow.czVáš prodejce

První hanácká BOW, s.r.o.




