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Usilujeme o průběžné zlepšování našich výrobků. Proto se mohou technické údaje a obrázky měnit!

1. Popis přístroje

1. Hlavní vypínač
2. Nouzový vypínač
3. Svěrák s rukojeťovým křížem
4. Litinový podstavec s integrovanou vanou pro záchyt chladicí kapaliny
5. Vychylovací motor
6. Vychylovací páka
7. Masivní podvozek
8. Přívod vody
9. Olejoznak
10. Šroub pro plnění oleje
11. Šroub pro vypouštění oleje

-2-



CZ

2. Technické údaje GMK 315 P

Přípojka motoru: 400 V
Výkon motoru: 1,1 kW
Otáčky hřídele pilového kotouče: 18/36 ot./min.
Upínací šířka max.: 160 mm
Max. Ø pilového kotouče: 315 mm

Řezné výkony (materiál 90°):
kruh:
obdélník:

100 mm
140 mm

Hmotnost Cca 220 kg
Rozměry (dxšxv): 750 x 410 x 850 mm

3. Všeobecně

Doporučujeme Vám, abyste si důkladně pročetli tento návod k provozu, což Vám na jedné straně umožní 
poznat provoz a údržbu stroje, a na druhé straně minimalizuje doby výpadku stroje.

Dodržujte prosím především bezpečnostní pokyny v kapitole 4.

Dojde-li k jakýmkoliv poruchám funkce, jež nelze odstranit pomocí pokynů v tomto návodu k provozu, 
obraťte se prosím na svého odborného prodejce.

4. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si důkladně tento návod k provozu, čímž se seznámíte s provozem Vašeho stroje.

Vaše stanoviště se musí nacházet na pevné a rovné ploše

Připevněte stroj k podlaze.

Zabraňte uvedení stroje do chodu bez dozoru. Při zapojení stroje zajistěte, aby byl volič rychlosti v poloze 
VYP (OFF).

Zajistěte dostatečné uzemnění stroje.

Zabraňte nebezpečným pracovním podmínkám. Stroj neprovozujte v žádném případě ve vlhkém či 
mokrém prostředí.

NIKDY nepracujte bez ochranných vík.

Používejte ochranné brýle. Nepracujte nikdy s volným oděvem, který by mohl být zachycen rotujícími díly. 
Preventivně používejte chrániče uší.

Dlouhé obrobky musí být podepřeny. Váš stroj lze jednoduše vybavit válečkovými dopravníky.

Neřežte obrobky, které jsou větší než ty, pro něž byl stroj zkonstruován.

Před zahájením práce musí být obrobek pevně upnut.

Neřežte tak, že vyvinete nadměrný tlak na pilový kotouč. To může vést ke zlomení pilového kotouče.

Opotřebené a poškozené díly musí být včas vyměněny. Dbejte na to, aby byl pilový kotouč vždy ostrý.

Dodržujte pokyny pro mazání a udržujte stroj v čistotě.

Používejte výlučně originální náhradní díly a příslušenství.

Při provádění oprav a výměně dílů stroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Při zapnutí stroje zkontrolujte, zda pilový kotouč nesedí na obrobku.
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Obr. 2
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Nechte stroj nainstalovat jen odborníkem.

Provozujte stroj jen v elektrické síti se zařízením na ochranu proti chybovému proudu (FI)!

5. Instalace 

Instalace a montáž

Stroj vybalte.

Určete místo instalace stroje. Zohledněte přitom vstup a výstup 
materiálu, alternativně zabudované příslušenství, údržbu a 
opravy.

Odstraňte plastovou zátku z hlavy pily (obr. 1/B). V případě 
potřeby lze do otvoru našroubovat zvedací hák M20 DIN 580.

Umístěte pilu – pokud to vyžadují okolnosti, pomocí zdvihadla– 
na podstavec stroje (kryt vzadu) a připevněte oba komponenty k 
sobě.

Připevněte stroj k podlaze. 
Potřebné otvory v podstavci stroje byly již vyvrtány.

Našroubujte rukojeť do hlavy pily a zjistěte ji 
kontramaticí (obr. 1/A). 

Nainstalujte upínací přípravek do upínací čelisti.

Nasuňte plastovou trubku z čerpadla chladicí kapaliny na 
kohout, který se nachází na horní straně ochranného víka pily 
(obr. 2/A). 

Zkontrolujte olejoznak hlavy pily, zda obsahuje dostatečné 
množství oleje. V případě nutnosti olej doplňte.

Namontujte kryt na zadní stranu podstavce stroje. 

Namontujte pilový kotouč (viz strana 9).
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Jednorázové nastavení

Toto nastavení se týká NEJNIŽŠÍ POLOHY hlavy pily. Dodržujte pokyny 
na přírubě pily (obr. 3). 
Tyto pokyny jsou důležité i při výměně pilového kotouče.

Chladicí kapalina

Kotoučová pila na kov je vybavena chladicím systémem.

Systém cirkulace

Naplňte nádrž chladicí kapalinou. Použijte chladicí kapalinu a NE chladicí a mazací olej. Doporučujeme 
chladicí maziva Güde s obj. č. 42001 a 42002.

Kapalina se musí naředit vodou v poměru mezi 1:10 a 1:20 v závislosti na druhu materiálu. Lijte chladicí 
kapalinu pomalu do vody za stálého míchání. Plnicí hrdlo se nachází na zadní straně podstavce stroje. 
Objem nádrže činí 
30 litrů.

Chladicí kapalina cirkuluje a z větší části se vrací zpět do nádrže. Po určité době je chladicí kapalina 
kompletně spotřebována a nádrž musí být znovu naplněna. Pozor: v chladicím okruhu je integrován filtr, 
který musí být občas vyčištěn.

Elektrická přípojka

Elektrické přípojky nechte nainstalovat kvalifikovaným odborníkem. Zapojte stroj podle schématu zapojení, 
které je přiloženo ke stroji.

Motor pily

Pro zapojení do sítě jsou vhodné jen dvoustupňové motory s přepojitelnými póly. Proto zkontrolujte, zda 
napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím v místní síti.

● Zkontrolujte, zda směr otáčení hřídele pily souhlasí se šipkou na ochranném víku.

● Pokud se motor točí ve špatném směru, musí být přepojeny dva fázové vodiče.
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POZOR! POKUD VKLÁDÁTE 
NOVÝ KOTOUČ,VLOŽTE ZPĚT 
STAVĚCÍ ŠROUB. 
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6. Provoz

Volba pilového kotouče

Doporučujeme Vám, abyste používali jen pilové kotouče Güde. Tyto pilové kotouče z vysoce výkonné 
řezné oceli odpovídají nejvyšší kvalitě a jsou vyrobeny ze základního materiálu DM0 5. Tyto pilové kotouče 
byly speciálně tepelně zpracovány, čímž je zaručena jejich vysoká odolnost vůči opotřebení. Díky struktuře 
mikrospor je chladicí kapalina vedena rychleji do řezu. To znamená delší životnost před broušením a menší 
riziko svařování zastudena. Kvalita pilového kotouče má velký význam. Volba správné rozteči zubu je 
závislá na řezaném materiálu. Volba správné rozteče a rozvodu má velký význam pro životnost pilového 
kotouče.

Upozornění:

Pokud se během řezání uskuteční krátký a tvrdý úder a pila začne škubat, přerušte práci. V těchto 
případech je téměř jisté, že na jednom či několika místech boku zubu ulpěla drobná tříska. To způsobí to, 
že je pila na určitých místech trochu silnější. Vymontujte pilový kotouč a odstraňte natavený materiál 
jemnozrnným a vysoce kvalitním pilníkem na pily. Volba tvaru zubu.

Kromě dobře zvolené rozteče mají i následující faktory velký vliv na to, aby se usnadnilo správné 
zpracování materiálu:

Volba rozteče a pilového kotouče

Pevný materiál

Profilovaný materiál

PŘÍKLAD

Tloušťka stěny 
dutého průřezu 

3 mm = rozteč 
5

Pevný materiál Ø 
25 mm = rozteč 12

10
15

15
20

20
25

25
35

1 2 3 4

t

3 ○
4 ○
5 ○
6 ○
8 ●
10 ●
12 ●
15 ●
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α = úhel hřbetu

β = úhel ostří

γ =  rozvod

Úhel hřbetu β a rozvod γ zubu byl zvolen správně s ohledem na řezaný materiál.

Princip je následující:

Materiál Úhel hřbetu Rozvod
Ocel 8° 22°
Nerezocel 6° 15°
Nekov 12° 25°

Tvar mezizubí by měl být ve srovnání s roztečí dostatečně velký.

Rychlé odstranění odříznutého materiálu a správná hloubka a zaoblení mezizubí mají velký význam. 
Mezizubí musí být pro odstraněné zahnuté třísky při řezání zubu dostatečně velké. Pokud řezný zub opustí 
řez, tříska vypadne z mezizubí.

Pila se střídavým ostřím se používá často pro malé rozteče, především do 4 mm.

Větší a vyšší zuby a širší a nižší zuby jsou určeny pro větší a pevnější materiál, obvykle s roztečí větší než 
4 mm. Tyto zuby zajišťují, aby třísky neměly stejnou délku. Pokud by byla tříska vyříznuta normálním 
způsobem, zahřála by se, roztáhla a byla širší než řezná šířka. To by způsobilo její uvíznutí, přičemž by 
tříska nemohla být z řezu odstraněna. Širší a nižší zub musí být proto umístěn o 0,2 až 0,4 mm výš než 
větší a vyšší. O co větší je rozteč, o to výš musí být umístěn větší a vyšší zub oproti širšímu a nižšímu 
zubu.

V důsledku toho jsou pro broušení těchto zubů vhodné jen speciální stroje. Pokud pilový kotouč ztratil svou 
řeznou sílu, nezatěžujte jej. Zuby by se v důsledku toho mohly vylomit, čímž by se náklady na broušení 
zdvojnásobily.

Maximální rozměry při řezání

Maximální rozměry v mm – viz tabulka tvaru profilu/průřezu s ohledem na úhel vychýlení. Úhlem 90° 
rozumíme řezání rovných linií.

90° 110 100x100 100x100 100x100 140x90 55 50x50

60° 110 90x90 90x90 90x90 100x90 45 40x40

45° 110 90x90 90x90 90x90 100x90 45 40x40
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Montáž a výměna pilového kotouče

● Přepněte hlavní vypínač do polohy VYP (OFF).

● Vytáhněte síťovou zástrčku

● Dejte hlavu pily do horní polohy.

● Otevřete ochranná víka (obr. 4/A).

● Povolte šroub s vnitřním šestihranem M8 vřetena pily.

● Odmontujte pilový kotouč.

● Vyčistěte opatrně vřeteno a přírubu pily.

● Montáž proveďte v opačném pořadí. Dbejte směru otáčení 
pilového kotouče. Zkontrolujte, zda je pilový kotouč 
vyrovnán paralelně s přírubou vřetena pily. Zkontrolujte 
nastavení hloubky řezu. Nezapomeňte zavřít ochranné 
víko.

Posuv pily

Posuv pily se provádí ručně. Pilový kotouč je opatrně spuštěn na materiál a citlivě veden skrz materiál. 
Příliš velký řezný tlak může vést ke zlomení pilového kotouče.
Příliš malý tlak pilový kotouč rychleji ztupí.

Řezná rychlost

Řezná rychlost se zvolí spínačem (obr. 5/A).

Možné jsou následující řezné rychlosti:
CS-375 LT > rychlost v poz. 1: 18,5 m/min  v poz. 2: 37
CS-315HT > rychlost v poz. 1: 37 m/min v poz. 2: 74
CS-300LT > rychlost v poz. 1: 20,5 m/min v poz. 2: 41
CS-315HT > rychlost v poz. 1: 41 m/min v poz. 2: 82

Každý materiál má svou vlastní řeznou rychlost. Dole najdete informace pro 
některé materiály:
18,5 & 20,5 m/min > legovaná ocel, např. nerezocel
37 & 41 m/min > pro normální ocel
41 & 82 m/min > pro nekovové materiály
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Upnutí materiálu

Bezpečné upnutí materiálu ve strojním svěráku je 
maximálně důležité pro to, aby se materiál při řezání nemohl 
naklánět či dokonce pohybovat. Pro efektivní práci musí být 
materiál upnut vždy takovým způsobem, aby kontaktní 
plocha pily a materiálu byla co možná nejmenší. Např. řežte 
materiál na nejtenčí straně, doby řezání se tak podstatným 
způsobem zkrátí. 

Řezání pod úhlem
Zatáhněte upínací páku (obr. 6/B) doprava a vychylte hlavu pily do požadované úhlové polohy. Polohu lze 
odečíst na dílku stupnice (obr. 6/A). Poté upínací páku utáhněte. Nevyvíjejte nadměrný tlak, přiměřený tah 
je dostačující. Před upnutím materiálu zkontrolujte, zda pilový kotouč běží mezi upínacími čelistmi zcela 
čistě. Umístěte ocelové upínací čelisti co možná nejblíže k pile.

Chlazení

Chlazení má velký vliv na životnost pilového kotouče. Po důkladném prozkoumání bylo prokázáno, že 
emulze chladicí kapaliny a oleje kompletně brání – mimo jiných předností– tvorbě takzvaných usazenin 
(natavení řezaného materiálu na boky zubů). Tak se zabrání škubání pily, jež by mohlo způsobit poškození 
či zlomení pilového kotouče.

Provoz

• Upněte materiál bezpečně do strojního svěráku.
• Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečné množství chladicí kapaliny.
• Stroj zapněte hlavním vypínačem.
• Zvolte odpovídající rychlost.
• Otevřete přívod chladicí kapaliny.
• Spusťte stroj knoflíkem na obslužné páce a veďte pilový kotouč pomocí páky opatrně do obrobku.
• Zvyšujte opatrně tlak na pilový kotouč a krátce před vyjetím pilového kotouče z materiálu tlak zase 

naopak snižujte.
• Uzavřete přívod chladicí kapaliny a stroj vypněte hlavním vypínačem.

Pozor: Řezná plocha může mít velmi ostré hrany a způsobit vážné úrazy.
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7. Údržba

Všeobecně

Stroj po každém použití vyčistěte a namažte antikorozním olejem. Odstraňujte pravidelně třísky, jež se 
hromadí pod upínacími čelistmi. K tomu použijte tenký a plochý kartáček. Nepoužívejte prosím nikdy 
stlačený vzduch.
Převodovka, šnek a šnekové kolo jsou vystaveny opotřebení. Doba výměny těchto dílů je závislá na době 
použití. U svého prodejce si můžete objednat kompletní sadu včetně pokynů pro demontáž a montáž. Tuto 
sadu lze dodat ze skladu. Čistěte pravidelně nádrž chladicí kapaliny. Tak se podstatně prodlouží životnost 
čerpadla. Zkontrolujte stav olejového filtru v chladicím okruhu. Je-li filtr značně znečištěn, musí být vyčištěn 
či vyměněn.
Každý týden kontrolujte stav oleje v hlavě pily. 
Kontrolujte stav oleje v zásobní nádrži pily a v případě nutnosti jej doplňte (viz strana 4). 
Každý den kontrolujte olejovou vanu a odlučovač vody. Olejovou vanu naplňte olejem BP HLP 15 nebo 
olejem podobného typu. 
Vypusťte vodu z odlučovače vody údržbové jednotky. U verzí PK lze sklo vyšroubovat.

Mazání

Skříň převodovky s ozubenými koly se musí vyplachovat 
minimálně jednou za půl roku v závislosti na použití stroje. 
Povolte šroubovací zátku na dně hlavy pily a vypusťte olej. 
Skříň vypláchněte petrolejem a důkladně ji vypusťte. 
Naplňte skříň 1,1 l oleje BP GRXP 680 (ISO). Zkontrolujte 
stav oleje na průzoru. Pokud se hlava pily při kontinuálním 
provozu zahřívá, stav oleje v hlavě pily může být příliš 
vysoký.
Jednou za čtvrt roku se musí mazací hlavice otočných 
čepů na hlavě pily namazat univerzálním tukem. Vaše pila 
má mazací hlavici (obr. 7).
Vřetena se závity, vodicí tyče svěráku materiálu a vodítka 
strojního svěráku se musí pravidelně mazat olejem. Pro 
tento účel použijte olej BP SHF 15.

Broušení pilových kotoučů

Efektivní práce s kotoučovou pilou je možná jen tehdy, je-li pilový kotouč včas broušen. Pokud pila ztratila 
svůj řezný výkon, nepokoušejte se pokračovat v řezání tak, že přitlačíte více na rukojeť, mohou se totiž 
zlomit zuby. 
Broušení se musí provést jen na strojích, jež jsou speciálně zkonstruovány pro tento účel. Navíc 
doporučujeme pilu ve Vašem vlastním provozu po broušení vizuálně kontrolovat. Při této vizuální kontrole 
dbejte prosím především na rozvod a úhel hřbetu.
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8. Odstranění poruch

Porucha Možná příčina Odstranění 

Atypické skákavé pohyby 
pily/škubání/nadměrný hluk

1. Rychlost a/nebo posuv pily jsou 
příliš vysoké.

2. Zuby jsou tupé, mezizubí příliš 
malá.

3. Vadná chladicí kapalina

4. Pila škube, protože v mezizubí 
zůstávají třísky (svařování 
zastudena na pilovém kotouči).

5. Pilový kotouč je okolo špatně 
namontován.

6. Šnek a šnekové kolo jsou 
opotřebené

Použijte olej S.

Nechte dno mezizubí a mezizubí 
vyleštit, aby mohly třísky bez 
problému proklouznout 
mezizubím.

Kotouč pootočte.

Proveďte výměnu. 

Motor se netočí

1. Motor je špatně zapojený.

2. Relé či motor jsou vadné.

3. Přepínač je v poloze VYP (OFF).

4. Tepelná ochrana motoru je 
nastavena příliš vysoko.

5. Pojistky jsou prohořelé.

6. Nouzový vypínač je stisknutý.

Chladicí systém nefunguje

1. Kohout na víku pily je zavřený.

2. Čerpadlo chladicí kapaliny je 
špatně zapojené.

3. Čerpadlo chladicí kapaliny je 
vadné

4. Nádrž chladicí kapaliny je 
prázdná.

5. Sací vedení čerpadla chladicí 
kapaliny je ucpané

9. Záruka

Viz přiložený záruční list 
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10.Mazivo/chladicí kapalina

Převodový olej Güde SAE 16

Hydraulický olej Güde 

11.Výkres montážní sestavy
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1.
12.Seznam náhradních dílů (A-E)

Č. náhr. dílu
Obj. č. Č. 

ver.
Č. 
poz.

Označení
Č. náhr. dílu

Obj. č. Č. ver. Č. poz. Označení

01772 01 001 Stupnice s úhly 01772 01 046 Ložisko 
01772 01 002 Typový štítek 01772 01 047 Kroužek 
01772 01 003 Nýt 01772 01 048 Ložisko
01772 01 004 Kroužek 01772 01 049 Klín s drážkou
01772 01 005 Čep 01772 01 050 Obal 
01772 01 006 Kovový filtr 01772 01 051 Šnekový hřídel
01772 01 007 Základová deska 01772 01 052 Jehlové ložisko
01772 01 008 Otočný stojan 01772 01 053 Pružná podložka
01772 01 009 Mazací hlavice 01772 01 054 Šroub 
01772 01 010 Osa 01772 01 055 Klín s drážkou
01772 01 011 Pomocný blok 01772 01 056 Hřídel pily
01772 01 012 Šroub s vnitřním šestihranem 01772 01 057 Příruba pily
01772 01 013 Distanční kus 01772 01 058 Kroužek 
01772 01 014 Osa se závity 01772 01 059 Šroub 
01772 01 015 Kroužek 01772 01 060 Vodicí kolík
01772 01 016 Levá deska upínacích čelistí 01772 01 061 Ložiskový blok
01772 01 017 Matice 01772 01 062 Simmerův kroužek
01772 01 018 Pravá deska upínacích 

čelistí
01772 01 063 Pružná podložka

01772 01 019 Upínací čelist vpředu 01772 01 064 Šroub 
01772 01 020 Šroub s vnitřním šestihranem 01772 01 065 O-kroužek
01772 01 021 Tyč rukojeti 01772 01 066 Ložisko 
01772 01 022 Knoflík 01772 01 067 Seegerova pojistka
01772 01 023 Kryt 01772 01 068 Pouzdro
01772 01 024 Matice 01772 01 069 Šnekové kolo
01772 01 025 Nástavec 01772 01 070 Seegerova pojistka
01772 01 026 Knoflík 01772 01 071 Jehlové ložisko
01772 01 027 Čep 01772 01 072 Výpustný šroub
01772 01 028 Vodicí kolík 01772 01 073 Skříň převodovky
01772 01 029 Vodicí osa 01772 01 074 Kroužek 
01772 01 030 Zkosená rukojeť komplet 01772 01 075 Průzor 
01772 01 031 Matice 01772 01 076 Kohout chladicí kapaliny
01772 01 032 Roztahovací matice 01772 01 077 Spojovací trubka
01772 01 033 Matice 01772 01 078 Hvězdicový knoflík
01772 01 034 Šroub 01772 01 079 Pouzdro 
01772 01 035 Přítlačná deska 01772 01 080 Seřizovací kroužek
01772 01 036 Spodní část upínacích čelistí 01772 01 081 Páka 
01772 01 037 Šroub 01772 01 082 Seřizovací kroužek
01772 01 038 Zátka 01772 01 083 Pouzdro ložiska
01772 01 039 Upínací čelist vzadu 01772 01 084 Kroužek 
01772 01 040 Matice 01772 01 085 Páka 
01772 01 041 Ozubené kolo 01772 01 086 Páka 
01772 01 042 Distanční kroužek 01772 01 087 Pouzdro ložiska
01772 01 043 Šroub s vnitřním 

šestihranem
01772 01 088 Šroub 

01772 01 044 Pružná podložka 01772 01 089 Šroub 
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01772 01 045 Seegerova pojistka 01772 01 090 Kroužek
01772 01 091 Držák 01772 01 113 Obslužná páka
01772 01 092 Šroub 01772 01 114 Matice 
01772 01 093 Kroužek 01772 01 115 Těsnění 
01772 01 094 Seegerova pojistka 01772 01 116 Pojistná matice
01772 01 095 Pouzdro 01772 01 117 Pojistná matice
01772 01 100 Otočné víko 01772 01 118 Pastorek 
01772 01 101 Spojovací tyč 01772 01 119 Těsnicí kroužek
01772 01 102 Kroužek 01772 01 120 Ložisko
01772 01 103 Ochranné víko 01772 01 121 Přední kryt motoru
01772 01 104 Šroub 01772 01 122 Klín s drážkou
01772 01 105 Kryt 01772 01 123 Motor
01772 01 106 Větrák 01772 01 124 Pružná podložka
01772 01 107 Zadní kryt motoru 01772 01 125 Čep 
01772 01 108 Ložisko
01772 01 109 Klín s drážkou
01772 01 110 Přípojná matice
01772 01 111 Kabel
01772 01 112 Soutyčí komplet

13.Půdorys
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14.Seznam náhradních dílů půdorysu (F)

Č. náhr. dílu
Obj. č. Č. 

ver.
Č. 
poz.

Označení
Č. náhr. dílu

Obj. č. Č. 
ver.

Č. poz. Označení

01772 01 001 Čerpací stanice 01772 01 006 Podstavec
01772 01 002 Čerpadlo chladicí 

kapaliny
01772 01 007 Typový štítek

01772 01 003 Šroub 01772 01 008 Šroub 
01772 01 004 Šroub 01772 01 009 Kryt
01772 01 005 Šroub 01772 01 010 Typový štítek motoru

15.Svorková skříň

16.Seznam náhradních dílů svorkové skříně (G)

Č. náhr. dílu
Obj. č. Č. 

ver.
Č. 
poz.

Označení
Č. náhr. dílu

Obj. č. Č. 
ver.

Č. poz. Označení

01772 01 001 Hlavní vypínač 01772 01 006 Nálepka 
01772 01 002 Tepelná ochrana motoru 01772 01 007 Skříňový rozvaděč
01772 01 003 Šroub 01772 01 008 Šroub 
01772 01 004 Těsnicí páska 01772 01 009 Zemnicí šroub
01772 01 005 Víko 01772 01 010
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17.Schéma zapojení
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Prohlášení o shodě EU
EC Declaration of Conformity

Tímto prohlašujeme my,  Güde GmbH & Co. KG
We herewith declare, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, 

Germany

že níže označené přístroje z hlediska své koncepce a konstrukce, 
jakož i z hlediska námi do oběhu daných provedení, odpovídají příslušným 
základním požadavkům na bezpečnost a zdraví směrnic EU.

that the following Appliance complies with the appropriate basic safty and health re-
quirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation 
by us.

Při námi neodsouhlasené změně přístrojů se toto prohlášení stává neplatným.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will  
loose its validity.

Označení přístrojů: - Kotoučová pila na kov GMK 315 P

Číslo výrobku: - 01772
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - směrnice EU 98/37 o strojích
Applicable EC Directives: - směrnice EU 73/23 o nízkém napětí

- směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě 
  89/336/EWG ve znění změn
-

Použité harmonizované normy: - EN 55014-1 : 1993 + A1
Applicable harmonized Standard: - EN 61000-3-2 : 1995 + A1 + A2

- EN 60555-3 : 1987
- EN 60555-3/A1 : 1991
- EN 55014-2 : 1997

Datum/podpis výrobce: 08.08.2005
Date/Authorized Signature:
Údaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel
Title of Sinatory:
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