Router

INSTRUCTION MANUAL

PL

Frezarka górnowrzecionowa

INSTRUKCJA OBS UGI

RO

Ma in de frezat vertical

MANUAL DE INSTRUC IUNI

DE

Oberfräse

BEDIENUNGSANLEITUNG

HU

Fels maró

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

SK

Horná fréza

NÁVOD NA OBSLUHU

CZ

Horní frézka

NÁVOD K OBSLUZE

GB
UA

RP0900

1

1

1

2
3

1

2

4
5

2

1

009744

2

009745

3

009746

1

2
3
4
5

1
1

2

4

009746

5

6

009747

001985

9

009749

009751

12

009752

009745

2

3

1
4

7

009748

8
A

1

2

10

3
009750

1

11
1

2

7

2
3
4
3

13

009753

5
6

14

003695

2

15

009755

R

16

005116

17

005117

18

005118

19

005119

20

005120

21

005121

22

005125

23

005126

24

005129

25

005130

26

005131

27

005132

28

005133

29

005134

30

005135

3

ESKÝ

Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

RP0900

Rozm r upínacího pouzdra

8 mm nebo 3/8"

Výka zdvihu

0 - 35 mm

Otá ky naprázdno (min-1)

27 000

Celková výka

217 mm

Hmotnost netto

2,7 kg

T ída bezpe nosti

/II

 Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
 Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem liit.
 Hmotnost podle EPTA  Procedure 01/2003
ENE010-1

ENH101-9

Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k o ezávání a profilování d eva, plast a
podobných materiál .

PROHLÁENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Model; RP0900
Prohlaujeme na nai vlastní odpov dnost, e tento
výrobek je ve shod s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN 60745, EN 55014, EN 61000 v souladu se
sm rnicemi Rady 2004/108/EC, 98/37/EC.
CE2008

ENF002-1

Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém títku, a
m e pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a m e být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.

ENG102-1

000230

Pouze pro evropské zem
Hluk
Typická A-váená hladina hluku stanovená podle
EN60745-2-17:
Hladina akustického tlaku (LpA): 89 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 100 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)
Noste ochranu sluchu

Tomoyasu Kato
editel
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

ENG223-1

Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
dle normy EN60745-2-17:
Pracovní reim: frézování dráek do MDF
Vibra ní emise (ah): 4.0 m/s2
Nejistota (K): 1.5 m/s2
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16.

GEB018-1

Zvlátní bezpe nostní zásady

17.

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ p edchozího pouití)
vedl k zanedbání dodrování bezpe nostních
pravidel platných pro vrchní frézku. Budete-li tento
nástroj pouívat nebezpe ným nebo nesprávným
zp sobem, m ete utrp t váné zran ní.
1.
P i práci, kdy vrtací nástroj m e p ijít do
styku se skrytými elektrickými vodi i nebo s
vlastní elektrickou  rou, drte jej za
izolovaná úchopná místa. P i kontaktu se
ivým" vodi em se stanou nechrán né kovové
sou ásti nástroje rovn  ivými" a obsluha m e
být zasaena elektrickým proudem.
2.
Uchy te a podep ete díl na stabilní podloce
pomocí svorek nebo jiným praktickým
zp sobem. Budete-li díl dret rukama nebo
op ený o vlastní t lo, bude nestabilní a m e
zp sobit ztrátu kontroly.
3.
P i delím pouívání noste ochranu sluchu.
4.
S pracovními nástroji manipulujte velice
opatrn .
5.
P ed zahájením provozu pe liv zkontrolujte
pracovní nástroj, zda nevykazuje známky
trhlin nebo pokození. Popraskaný nebo
pokozený nástroj je nutno okamit vym nit.
6.
Ne ete h ebíky. P ed zahájením provozu
zkontrolujte a odstra te z dílu vechny
p ípadné h ebíky.
7.
Drte nástroj pevn ob ma rukama.
8.
Nep ibliujte ruce k otá ejícím se ástem.
9.
P ed zapnutím spína e se p esv d te, zda se
pracovní nástroj nedotýká dílu.
10. P ed pouitím nástroje na skute ném dílu jej
nechejte na chvíli b et. Sledujte, zda
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly
signalizovat patn nainstalovaný pracovní
nástroj.
11. Dávejte pozor na sm r otá ení pracovního
nástroje a sm r p ívodu materiálu.
12. Nenechávejte nástroj b et bez dozoru.
Pracujte s ním, jen kdy jej dríte v rukou.
13. P ed vytaením nástroje z dílu vdy nástroj
vypn te a po kejte, dokud se pracovní nástroj
úpln nezastaví.
14. Bezprost edn
po ukon ení práce se
nedotýkejte pracovního nástroje; m e
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokoku.
15. Dávejte pozor, abyste základnu nástroje
nezne istili edidlem, benzínem, olejem nebo
podobným materiálem. Tyto látky mohou
zp sobit trhliny v základn nástroje.

18.

Nezapome te, e je pot eba pouívat frézy se
správným pr m rem d íku, které jsou vhodné
pro otá ky nástroje.
N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
Vdy pouívejte protiprachovou masku /
respirátor odpovídající materiálu, se kterým
pracujete.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:

NESPRÁVNÉ POUÍVÁNÍ nebo nedodrování
bezpe nostních zásad uvedených v tomto návodu
m e vést k vánému zran ní.

POPIS FUNKCE


POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vdy p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Nastavení hloubky ezu

Fig.1
Polote nástroj na rovný povrch. Povolte roub
zaji ující sloupek zaráky.
Povolte blokovací pá ku a spout jte t lo nástroje,
dokud se nástroj nedotkne rovného povrchu. Zajist te
t lo nástroje utaením blokovací pá ky.
Fig.2
Dále spout jte sloupek zaráky dol , dokud nevejde do
kontaktu se stav cím roubem s estihrannou hlavou.
Vyrovnejte ukazatel hloubky s ryskou 0".
Zvedejte sloupek zaráky, dokud nedosáhnete
poadované
hloubky
ezu. Hloubka
ezu je
signalizována na stupnici (1 mm na dílek stupnice)
ukazatelem hloubky. Poté zajist te sloupek zaráky
dotaením roubu.
Nyní lze dosáhnout p edem stanovené hloubky ezu
povolením blokovací pá ky a poté spout ním t la
nástroje, dokud sloupek zaráky nevejde do styku se
stav cím roubem s estihrannou hlavou.
Fig.3
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POZOR:
Vzhledem k tomu, e p íli intenzivní ezání m e
vést k p etíení motoru nebo obtíím s udrením
nástroje pod kontrolou, nem la by hloubka ezu p i
jednotlivém pr chodu ezání dráek nástrojem o
pr m ru 8 mm p esáhnout 15 mm.
P i ezání dráek nástrojem o pr m ru 20 mm by
hloubka ezu p i jednom pr chodu nem la
p ekro it 5 mm.
Chcete-li ezat dráky s hloubkou p ekra ující 15

MONTÁ

mm nástrojem o pr m ru 8 mm nebo hloubkou
p ekra ující 5 mm nástrojem o pr m ru 20 mm,
pouijte n kolik pr chod a postupn zv tujte
hloubku ezu.



Blok zaráky

Fig.4
Dorazový blok je vybaven t emi se izovacími rouby
umo ujícími zvyování i sniování záb ru o 0,8 mm
na otá ku. Vyuitím t chto se izovacích roub snadno
získáte t i r zné hloubky
ezu bez nutnosti
p enastavování dorazové ty e.
Nastavením
nejniího
roubu
podle
postupu
uvedeného v ásti Se ízení hloubky ezu" získáte
nejhlubí ez. Nastavením dvou zbývajících roub
získáte m l í hloubky ezu. Rozdíl výky roub se
rovná rozdíl m hloubky ezu.
Nastavování se provádí otá ením roub . Dorazový
blok je rovn  vhodný k provád ní t í ez s postupným
prohlubováním záb ru frézy p i ezání hlubokých
dráek.

POZOR:
Ne za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
vdy se p edtím p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Instalace a demontá pracovního nástroje
Fig.7


POZOR:
Nainstalujte pevn
pracovní nástroj. Vdy
pouívejte pouze klí e dodané spolu s nástrojem.
Volný nebo p íli utaený pracovní nástroj m e
být nebezpe ný.

Nedotahujte matici upínacího pouzdra bez
vloeného pracovního nástroje. Mohlo by dojít ke
zlomení kuele upínacího pouzdra.
Vlote pracovní nástroj úpln do kuele upínacího
pouzdra a pomocí dvou klí
pevn dotáhn te matici
upínacího pouzdra.
Krom 8 mm (3/8") kuele upínacího pouzdra, který je
na nástroj instalován u výrobce, je také jako standardní
výbava dodáván 6 mm (1/4") kuel upínacího pouzdra.
Pouijte správnou velikost kuele upínacího pouzdra
odpovídající pracovnímu nástroji, který chcete pouít.
Chcete-li pracovní nástroj demontovat, pouijte
obrácený postup instalace.


POZOR:
Pouíváte-li nástroj o celkové délce 60 mm nebo v tí
nebo o délce ost í 35 mm nebo více, nelze hloubku ezu
nastavit výe uvedeným zp sobem. P i nastavování
postupujte následovn :
Povolte blokovací pá ku a opatrn se izujte délku
nástroje vy nívajícího pod základnu na poadovanou
hloubku ezu posunováním t la nahoru nebo dol . Poté
t lo nástroje zajist te na této hloubce ezu dotaením
blokovací pá ky. B hem pouívání ponechejte t lo
nástroje zajit no v této poloze. Vzhledem k tomu, e
pracovní nástroj vy nívá ze základny nástroje,
zachovávejte p i manipulaci s nástrojem opatrnost.

PRÁCE

Ustavte základnu nástroje na zpracovávaný díl bez toho,
aby dolo ke kontaktu pracovního nástroje s dílem. Poté
nástroj zapn te a po kejte, dokud pracovní nástroj
nedosáhne plných otá ek. Spus te dol t lo nástroje a
posunujte nástroj dop edu po povrchu dílu. Udrujte
základnu nástroje vyrovnanou a pomalu nástrojem
posunujte a do ukon ení ezu.
P i ezání hran by se m l povrch dílu nacházet na levé
stran pracovního nástroje ve sm ru p ísunu.

Se ízení blokovací pá ky

Fig.5
Poloha blokování zaji ovací pá ky je nastavitelná.
Nastavení
provedete
odmontováním
roubu
p idrujícího zaji ovací pá ku. Zaji ovací pá ka se
uvolní.
Nyní
zaji ovací
pá ku
nastavte
do
poadovaného úhlu. Po nastavení pá ku dotáhn te
roubem.

2
1

Zapínání
Fig.6

POZOR:

P ed p ipojením nástroje do zásuvky vdy
zkontrolujte, zda spou funguje správn a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spou . Chcete-li nástroj vypnout, uvoln te spou .

4
2

3

1. Zpracovávaný díl
2. Sm r otá ení nástroje
3. Pohled na nástroj shora
4. Sm r p ívodu
001984
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4

Fig.14

POZNÁMKA:

Budete-li nástroj posunovat p íli rychle, m e být
kvalita ezu nízká nebo m e dojít k pokození
pracovního nástroje i motoru. P i p íli pomalém
posunování nástroje m e dojít k popálení a
znehodnocení ezu. Správná rychlost posunu
závisí na rozm ru pracovního nástroje, druhu
zpracovávaného materiálu a hloubce ezu. P ed
zahájením ezání konkrétního dílu se doporu uje
provést zkuební ez na kousku odpadního eziva.
Zjistíte tak p esn , jak bude ez vypadat a
sou asn budete moci ov it jeho rozm ry.

P i pouití p ímého vodítka, aby bylo nainstalováno
na pravé stran
ve sm ru p ísunu. Tímto
opat ením se nepom e jeho zarovnání s bokem
dílu.

POZNÁMKA:

Díl bude u ezán v mírn odliném rozm ru ve
srovnání se ablonou. Po ítejte se vzdáleností (X)
mezi pracovním nástrojem a vn jí stranou vodítka
ablony. Vzdálenost (X) lze vypo ítat pomocí
následujícího vzorce:
Vzdálenost (X) = (vn jí pr m r vodítka ablony polom r pracovního nástroje) / 2

Fig.8

P ímé vodítko

Fig.9
P ímé vodítko je efektivní pom ckou pro provád ní
p ímých ez p i sráení hran nebo drákování.
P i instalaci p ímého vodítka vlote vodicí ty e do otvor
v základn nástroje. Upravte vzdálenost mezi pracovním
nástrojem a p ímým vodítkem. Jakmile je dosaeno
poadované vzdálenosti, zajist te p ímé vodítko na
míst dotaením k ídlových roub .
Fig.10
P i ezání posunujte nástroj s p ímým vodítkem
zarovnan se stranou zpracovávaného dílu.
Je-li vzdálenost (A) mezi bokem dílu a polohou ezání
p íli velká pro pouití p ímého vodítka, nebo pokud není
bok dílu rovný, nelze pouít p ímé vodítko. V takovém
p ípad pevn uchy te k dílu rovnou desku a pouijte ji
jako vodítko oproti základn frézky. Nástroj posunujte ve
sm ru ipky.
Fig.11

Vodicí ablona (p ísluenství)

Fig.12
Vodicí ablona p edstavuje pouzdro, kterým prochází
pracovní nástroj. Umo uje pouití nástroje v kombinaci
se ablonami.
P i instalaci vodicí ablony povolte rouby na základn
nástroje, vlote vodicí ablonu a poté rouby op t
dotáhn te.
Fig.13
Uchy te ablonu k dílu. Umíst te nástroj na ablonu a
p esunujte nástroj tak, aby se vodítko ablony
posunovalo podél boku ablony.
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Prachová hubice (p ísluenství)
1

2

009754

1. Prachová hubice
2. K ídlový roub

Prachovou hubici vyuijete k odsávání prachu.
Prachovou hubici upevn te na základnu ná adí roubem
s vroubkovanou hlavou tak, aby vý n lek hubice dosedl
do dráky v základn ná adí.
Potom k hubici p ipojte vysava .

Kuel upínacího pouzdra 3/8", 1/4"
Kuel upínacího pouzdra 6 mm, 8 mm
Klí 13
Klí 22
Prachová hubice







Frézovací nástroje

Fig.15

P ímý nástroj
Fig.16

ÚDRBA



POZOR:

Ne za nete provád t kontrolu nebo údrbu
nástroje, vdy se p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a vekerá dalí údrba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pouitím náhradních díl
Makita.











































009802

P ÍSLUENSTVÍ

Nástroj pro drákování U"
Fig.17


POZOR:

Pro vá nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme pouívat toto p ísluenství a
nástavce. P i pouití jiného p ísluenství
i
nástavc m e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P ísluenství a nástavce lze pouívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li blií
informace
ohledn
tohoto
p ísluenství, obra te se na vae místní servisní
st edisko firmy Makita.

P ímé a drákovací pracovní nástroje

Nástroje pro formování hran

ezací nástroje na laminát

P ímé vodítko

Vodicí ablona 25

Vodicí ablony

Adaptér vodicí ablony

Pojistná matice





















009803

Nástroj pro drákování V"
Fig.18

















009804
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Rybinový nástroj
Fig.19

Nástroj na zaoblování roh s kuli kovým loiskem
Fig.26

















































































009812






009805

Úkosovací nástroj s kuli kovým loiskem
Fig.27

Lemovací nástroj s vrtacím hrotem
Fig.20









































009813





























009806

Obrubovací nástroj s kuli kovým loiskem
Fig.28

Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem
Fig.21














































































009814

009807

Obrubovací nástroj na lity s kuli kovým loiskem
Fig.29

Nástroj na zaoblování roh
Fig.22



































































































009815

009808

Profilovací nástroj Roman Ogee s kuli kovým
loiskem
Fig.30

Úkosovací nástroj
Fig.23















































Obrubovací nástroj na lity
Fig.24





























009810

Lemovací nástroj s kuli kovým loiskem
Fig.25























































009816

009809






009811
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