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ESKÝ

Legenda veobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

RP0910

RP1110C

Rozm r upínacího pouzdra

8 mm nebo 1/4"

8 mm nebo 1/4"

Výka zdvihu

0 - 57 mm

0 - 57 mm

Otá ky naprázdno (min )

27 000

8 000 - 24 000

Celková výka

260 mm

260 mm

Hmotnost netto

3,3 kg

3,4 kg

-1

T ída bezpe nosti

/II

/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.
ENE010-1

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

Pro Model RP1110C

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.

Pro Model RP0910

ENG003-2

Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typická A-váená úrove akustického tlaku je 80 dB (A).
Nep esnost je 3 dB(A).
Úrove hlu nosti p i práci m e p ekra ovat 85 dB (A).
Pouívejte pom cky na ochranu sluchu.
Typická váená hodnota efektivního zrychlení není v tí
ne 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly zm eny v souladu s EN60745.

ENG003-2

Pro Model RP0910,RP1110C

Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typická A-váená úrove akustického tlaku je 83 dB (A).
Nep esnost je 3 dB(A).
Úrove hlu nosti p i práci m e p ekra ovat 85 dB (A).
Pouívejte pom cky na ochranu sluchu.
Typická váená hodnota efektivního zrychlení není v tí
ne 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly zm eny v souladu s EN60745.

ENH101-5

PROHLÁENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Prohlaujeme na nai vlastní odpov dnost, e tento
výrobek je ve shod s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN60745, EN55014, EN61000, a to v souladu s
Na ízeními rady 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
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Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE
Odpov dný výrobce:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan

16.

17.

GEB018-1

Zvlátní bezpe nostní zásady

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

18.

dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokoku.
Dávejte pozor, abyste základnu nástroje
nezne istili edidlem, benzínem, olejem nebo
podobným materiálem. Tyto látky mohou
zp sobit trhliny v základn nástroje.
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 pojistný knoflík
a spout jte t lo nástroje, dokud se nástroj nedotkne
rovného povrchu. Zajist te t lo nástroje utaením
pojistného knoflíku.
Dotáhn te stav cí matici sloupku zaráky proti sm ru
hodinových ru i ek. Spout jte sloupek zaráky dol ,
dokud nevejde do kontaktu se stav cím roubem.
Vyrovnejte ukazatel hloubky s ryskou 0". Hloubka ezu
je signalizována na stupnici ukazatelem hloubky.
P i stisknutém tla ítku rychlého p ísunu zvedejte
sloupek zaráky, dokud nedosáhnete poadované
hloubky
ezu. Minutových se ízení hloubky lze
dosáhnout otá ením regula ního knoflíku (1 mm na
otá ku).
Otá ením stav cí matice sloupku zaráky ve sm ru
hodinových ru i ek lze pevn
dotáhnout sloupek
zaráky.
Nyní lze dosáhnout p edem stanovené hloubky ezu
povolením pojistného knoflíku a poté spout ním t la
nástroje, dokud sloupek zaráky nevejde do styku se
stav cím roubem s estihrannou hlavou bloku zaráky.
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Nylonová matice

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stiskn te zaji ovací
tla ítko a poté spou . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spou .
Pokud chcete pracovat nep etrit , stiskn te spou a
poté zmá kn te zaji ovací tla ítko jet dále. Chcete-li
nástroj zastavit, stiskn te spou ; zaji ovací tla ítko se
vrací automaticky. Poté spou uvoln te.
Po uvoln ní spout slouí odji ovací funkce jako
prevence stisknutí spout .

Fig.2
Otá ením nylonové matice lze se izovat horní limit t la
nástroje. Je-li hrot nástroje zataen více ne je pot ebné
vzhledem k povrchu základní desky, otá ejte nylonovou
maticí tak, aby se horní limit sníil.









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.
P i ezání dráek s velmi velkou hloubkou pouijte
dva nebo t i pr chody a postupn zv tujte
hloubku ezu.
Nespout jte nylonovou matici p íli nízko. V
opa ném p ípad bude nebezpe n vy nívat
nástroj.

Oto ný voli rychlosti

U modelu RP1110C
Fig.5
Rychlost nástroje lze regulovat p esunutím oto ného
voli e otá ek na poadované nastavení od 1 do 5.
Vyích otá ek se dosahuje p i otá ení voli em ve
sm ru íslice 5. Nií otá ky lze získat p i otá ení
voli em ve sm ru íslice 1.
Lze tak vybrat ideální rychlost pro optimální
zpracovávání materiálu, tj. otá ky lze správn se ídit tak,
aby odpovídaly materiálu a pr m ru pracovního nástroje.
Vztah mezi nastavením zvoleným na voli i a p iblinými
otá kami nástroje naleznete v tabulce.

Blok zaráky



Fig.3
Blok zaráky je vybaven t emi stav cími rouby s
estihrannou hlavou, které se zvedají nebo klesají o 0,8
mm za otá ku. Pomocí t chto stav cích roub s
estihrannou hlavou lze snadno dosáhnout t ech
r zných hloubek ezu bez nutnosti opakovaného
se izování sloupku zaráky.
Nastavte nejnií roub s estihrannou hlavou tak, aby
bylo dosaeno nejv tí hloubky ezu, a to pomocí
postupu popsaného v odstavci Nastavení hloubky ezu".
Chcete-li dosáhnout m l ího ezu, se i te dva zbývající
rouby s estihrannou hlavou. Rozdíly ve výce t chto
roub s estihrannou hlavou je roven rozdíl m v
hloubkách ezu.
P i se izování roub s estihrannou hlavou nejd íve
povolte klí em estihranné matice na roubech s
estihrannou hlavou a poté rouby otá ejte. Po
dosaení poadované polohy p idrte rouby s
estihrannou hlavou a utáhn te estihranné matice v
této poadované poloze. Blok zaráky je také pohodlný
p i ezání hlubokých dráek pro provád ní t ech
pr chod
s postupn
zv tujícím se nastavením
hloubky nástroje.

006451



MONTÁ


Fig.6

POZOR:
Nainstalujte pevn
pracovní nástroj. Vdy
pouívejte pouze klí dodaný 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. Stisknutím zámku h ídele zajist te h ídel proti
pohybu a pomocí klí e pevn
dotáhn te matici
upínacího pouzdra.


Fig.4



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

Zapínání



POZOR:
Oto ným voli em otá ek lze otá et pouze do
polohy 5 a zp t do polohy 1. Voli em neotá ejte
silou za polohu 5 nebo 1. Mohlo by dojít k porue
funkce regulace otá ek.

POZOR:
P ed p ipojením nástroje do zásuvky vdy
zkontrolujte, zda spou funguje správn a po
uvoln ní se vrací do vypnuté polohy.
Dbejte, aby byl p ed aktivací spína e uvoln n
zámek h ídele.
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Fig.11
P i ezání posunujte nástroj s p ímým vodítkem
zarovnan se stranou zpracovávaného dílu.
Je-li vzdálenost 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.

U výrobce je na nástroj instalován 8 mm nebo 6,35 mm
kuel upínacího pouzdra. Pouíváte-li frézovací nástroje
s jiným pr m rem d íku, pouijte správnou velikost
kuele upínacího pouzdra odpovídající pracovnímu
nástroji, který chcete pouít.
Chcete-li pracovní nástroj demontovat, pouijte
obrácený postup instalace.
Fig.7

PRÁCE

Fig.12

Vodicí ablona (p ísluenství)

POZOR:

P ed zahájením provozu se vdy p esv d te, zda
se t lo nástroje automaticky zvedne na horní limit
a zda pracovní nástroj p i uvoln ném pojistném
knoflíku nevy nívá ze základny nástroje.
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.

Fig.13
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.14
Uchy te ablonu k dílu. Umíst te nástroj na ablonu a
p esunujte nástroj tak, aby se vodítko ablony
posunovalo podél boku ablony.
Fig.15
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
POZNÁMKA:

Dbejte, aby bylo ádn nainstalováno vodítko
prachu.

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.

P ipojení k odsava i prachu Makita

Fig.16
V tí istotu lze p i provád ní práce zajistit p ipojením
nástroje k odsava i prachu Makita.
Vlote sestavu hubice do sestavy prachové hubice na
nástroji. Sestavu prachové hubice lze do základny
nástroje podle druhu provád né innosti zasunout také
p ímo.
P i p ipojování k odsava i prachu Makita (model 407) je
nutno pouít hadici s vnit ním pr m rem 28 mm
(volitelné p ísluenství).

ÚDRBA

Fig.9

P ímé vodítko

Fig.10
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 záv rného roubu.



POZOR:
Ne za nete provád t kontrolu nebo údrbu
nástroje, vdy se p esv d te, e je vypnutý a
vytaený ze zásuvky.

Vým na uhlík

Fig.17
Uhlíky pravideln
vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené a po mezní zna ku, vym te je. Uhlíky
musí být isté a musí voln zapadat do svých drák .
52

Oba uhlíky je t eba vym ovat sou asn . Pouívejte
výhradn stejné uhlíky.
Pomocí roubováku odroubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vlote nové a zaroubujte ví ka
nazp t.

Nástroj pro drákování U"
Fig.20

Fig.18
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.
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Rybinový nástroj
Fig.22


007138

Lemovací nástroj s vrtacím hrotem
Fig.23


































007139

Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem
Fig.24










































007140

Nástroj na zaoblování roh
Fig.25









006454

P ímý nástroj
Fig.19








Frézovací nástroje







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

Pojistná matice

Kuel upínacího pouzdra 3/8", 1/4"

Kuel upínacího pouzdra 6 mm, 8 mm

Klí 8

Klí 17

Sestava prachové hubice

Sestava hubice





Nástroj pro drákování V"
Fig.21
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007136
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Úkosovací nástroj
Fig.26

Obrubovací nástroj na lity s kuli kovým loiskem
Fig.32





























































































































006469

006462

Profilovací nástroj Roman Ogee s kuli kovým
loiskem
Fig.33

Obrubovací nástroj na lity
Fig.27










































006464



















006465

Nástroj na zaoblování roh s kuli kovým loiskem
Fig.29





















































006466

Úkosovací nástroj s kuli kovým loiskem
Fig.30
















006470

Lemovací nástroj s kuli kovým loiskem
Fig.28











































006467

Obrubovací nástroj s kuli kovým loiskem
Fig.31



























































006468
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