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1   INSTRUKCE BEZPEČNOSTI PRÁCE

1. Se strojem se důkladně seznamte.
Pozorně si pročtěte návod k obsluze vydaný výrobcem. Seznamte se s omezeními při 
používání i se speciálními možnými riziky, která mohou při práci se strojem nastat.

2. Zajistěte, aby všechny nástroje byly dobře nabroušené.

3. Zajistěte, aby byly namontované ochranné kryty.
Je nutno zajistit, aby ochranná zařízení byla funkční, správně seřízená a nastavená.

4. Seřizovací klíče po použití odkliďte.
Před zapnutím stroje se ujistěte, že jste odklidili nářadí používané pro seřizování.

5. Své pracoviště udržujte čisté.
Nepořádek na pracovišti a pracovním stole může vést k úrazům. Na podlaze nesmí být 
nikdy vosk ani piliny, aby neklouzala.

6. Vyhněte se nebezpečnému prostředí.
Motorové stroje nepoužívejte v mokrém nebo vlhkém prostředí. Zajistěte dobré osvětlení 
pracoviště. Kolem stroje musí být ponechán dostatek místa.

7. Děti udržujte v     bezpečné vzdálenosti od stroje.  
Všechny osoby, které nepracují v daném provozu, je nutno udržovat v bezpečné 
vzdálenosti od pracoviště.

8. Stroje nepřetěžujte.
Stroje pracují lépe a bezpečněji při parametrech, pro které byly dimenzovány.
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9. Používejte správné nářadí.
Nářadí a přídavná zařízení používejte pouze pro účely, pro které jsou určeny.

10. Noste správný pracovní oděv.
Jsou zakázány volné části oděvu, rukavice, kravaty nebo šperky (prsteny, náramkové 
hodinky atd.), které se mohou zachytit do pohyblivých částí stroje. Pro zajištění stability 
dejte přednost botám s gumovou podrážkou. Máte-li dlouhé vlasy, zakryjte si je. Dlouhé 
rukávy si vyhrňte nad lokty.

11. Používejte ochranné brýle.
Používejte rovněž protiprachovou masku na obličej, pokud při obrábění vzniká prach. Při 
delší práci na stroji používejte ochranná sluchátka nebo zátky do uší.

12. Nenaklánějte se příliš dopředu.
Dávejte vždy pozor, abyste měli stabilitu a neztratili rovnováhu.

13. Nářadí udržujte neustále v     dobrém stavu.  
Pro dosažení optimálních výsledků a zajištění bezpečnosti je nutno udržovat nářadí 
neustále ostré a čisté. Dodržujte instrukce pro mazání a výměnu příslušenství.

14. Stroj odpojte od sítě 
před údržbou, při výměně příslušenství jako jsou břity, soustružnické nože atd.

15. Zabraňte neúmyslnému spuštění stroje.
Před zasunutím zástrčky do zásuvky se přesvědčete, že spínač je v poloze „vypnuto“.

16. Kontrolujte poškození součástí.
Před použitím stroje, ochranného zařízení nebo jiné součásti, která vykazuje známky 
poškození, je třeba pečlivě zkontrolovat, zda ještě řádně funguje a splňuje účel, ke kterému 
je určena. Kontrolujte nastavení pohyblivých součástí, jejich nasazení a všechny ostatní 
podmínky, které mohou negativně ovlivnit funkci jednotlivých částí stroje. Poškozené 
ochranné zařízení nebo jinou část stroje je nutno řádně opravit nebo vyměnit.
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    POPIS

1. Podstavec
2. Lože stroje
3. Digitální signalizace
4. Koník
5. Středicí hrot
6. Kopírovací zařízení 
7. Opěra pro nástroje
8. Hrot unašeče
9. Typový štítek
10. Spínač
11. Motor
12. Klika posuvu
13. Plochý kotouč
14. Klíče
15. Vypuzovací trn
16. Kopírovací nůž
17. Klíč tvaru T
18. Klíče s vnitřním šestihranem SW 3, SW 4
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Model GBM 1000
Výkon motoru W P1=550 
Max. délka pro soustružení mm 1000
Max. ∅ pro soustružení mm 340
Výška hrotů mm 173 
Otáčky vřetene ot./min 600 – 2100 (plynule nastavitelné)
Hmotnost netto kg 85
Rozměry mm 1400 x 300 x 1018

MONTÁŽ

 1. PODSTAVEC
Podstavec namontujte podle obrázku. Dbejte na to, abyste šrouby neutáhli stejně. Tím si 
usnadníte polohování montážních otvorů a jejich následnou fixaci pomocí šroubů (viz 
následující schéma)

2. ÚVOD
Tvrdší, krátkovlákenné a suché dřevo je zásadně vhodnější než měkké a čerstvé dřevo 
s dlouhými vlákny. 
Velmi vhodné je dřevo ovocných stromů, ořešáků a listnatých stromů.

Dřevo pokud možno upravte přiříznutím (příp. i štípáním) na tloušťku, kterou budete později 
potřebovat. Dřevo má být uloženo na suchém a vzdušném místě bez působení slunečního 
záření. 

Orientační doba sušení: na 1 cm tloušťky = 1 rok.

Tím do značné míry zabráníte praskání dřeva při soustružení.
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Montážní schéma pro podstavec:

Nejprve namontujte na podstavec 
pomocí dodaných šroubů a matic nohy, 
pak stroj pevně přišroubujte k podstavci.



3. PŘÍPRAVA
Polotovary nebo dřevo na soustružení je nutno vystředit bez jakékoliv nevyváženosti 
mezi stranu unašeče (strana stroje) a stranu vodicího válce (koník), abyste zabránili úrazu 
v důsledku případného vytržení materiálu při obrábění! 
Dbejte na to, abyste používali kulatinu nebo řezivo, které pokud možno prochází 
rovnoběžně.
Na obráběný polotovar si narýsujte tužkou nebo rýsovátkem střed, který zjistíte pomocí 
pravítka nebo středicího úhelníku (dodáváme jako nadstandard). 

Bližší vysvětlení najdete v následujícím schématu:

 
4. ZÁKLADNÍ POJMY

• Hrubé obrábění: Hrubé a silné odebírání materiálu z obrobku za účelem vytvoření 
hrubého tvaru (otáčky 800-1500 ot./min.).

• Hlazení: Drobné, jemné odebírání za účelem vytvoření jemných obrysů (otáčky 
1500-2000 ot./min.).

• Broušení: Konečné obrábění pomocí brousicího plátna nebo papíru (otáčky 0-2000 
ot./min.).

• Leštění: Obrábění pomocí látky nebo rouna s přídavkem lešticích prostředků, např. 
past, olejů, prostředků na ošetřování dřeva nebo tuků (dodáváme jako nadstandard).

POZOR:

Při obrábění soustruženého materiálu pomocí brousicích a lešticích prostředků je 
nutná zvýšená opatrnost z důvodu vznikající přilnavé síly! 

Např.: Nebezpečí poranění v důsledku zachycení látky, rouna atd.
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A B

C D

A + B: 
Zjištění středu pomocí hran 
polotovaru

C: 
Zjištění středu pomocí středicího 
úhelníku (dodáváme jako 
nadstandard)

D: 
Fixace středu s pomocí kladiva a 
hrotu



Obr. 5

Obr. 3

Abbildung 1

Obr.  4

5. Smontovaný soustruh s podstavcem (obr. 1)
Hotově smontovaný soustruh s upnutou předlohou 
pro kopírování (obr. 2)

6. MONTÁŽ KOPÍROVACÍHO RAMENE
Kopírovací rameno veďte mezi dvěma přídržnými spojkami umístěnými na saních a šroub 
(73) nasuňte do otvoru ložiska. Matice po obou stranách dotáhněte. (viz obr. 3)
POZOR: Nedotahujte příliš pevně, rameno musí zůstat 
pohyblivé.

7. MONTÁŽ KOLEČKA POSUVU
Kolečko posuvu nasuňte na osu saní. Zajistěte jej 
šroubem s vnitřním šestihranem na nákružku 
posuvného kolečka (obr. 4).

8. MONTÁŽ OPĚRY NÁSTROJE
Držák opěry nástroje a základovou desku namontujte 
na lože stroje a dotáhněte (obr. 5). Pak fixujte opěru 
nástroje v držáku pomocí svěracího šroubu. (obr. 6). 
Opěru nástroje umístěte co nejblíže soustruženému 
materiálu. 
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Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

POZOR: Soustružený materiál se nesmí při soustružení 
dotýkat opěry nástroje. Před zahájením práce obrobek 
rukou protočte a ujistěte se, že se otáčí volně.

SOUSTRUŽENÍ

1. NASTAVENÍ OTÁČEK
Díky speciální převodovce s variabilními řemenicemi lze 
otáčky stroje nastavovat plynule a je umožněno přesné 
analogové nastavení otáček, které se digitálně zobrazují 
na skříni převodovky. (obr. 7)

Otáčky je nutno nastavovat, když je stroj v chodu, 
abyste nepoškodili řemenici.

Zásadně platí:

• Hrubé obrábění: 800-1500 ot./min.
• Hlazení:  1500-2200 ot./min.

POZOR: Před zastavením stroje je nutno vždy nejprve snížit otáčky na minimum, to 
usnadní nový rozběh stroje.

Hrubé obrábění a hlazení: Soustružnické dláto přiložte dle obrázku na opěru nástroje a 
oběma rukama jej pevně a bezpečně přidržujte. Dbejte na to, aby k odebírání třísek 
docházelo ve výši středové osy a měli jste dostatečný úhel čela (viz schéma). Používejte 
pouze přesně nabroušené a ostré nástroje.

2. ODSTRANĚNÍ HROTU UNAŠEČE:
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Špatně Správně



Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Za účelem odstranění hrotu unašeče veďte vypuzovací trn z levé strany stroje otvorem 
vřetena (obr. 8) a hrot unašeče silou vyrazte z kužele (to platí pro veškeré nástroje 
s upínáním pomocí kuželového úchytu MK2).

3. SOUSTRUŽENÍ S PLOCHÝM KOTOUČEM:
Soustružíte-li talíře nebo misky, odstraňte hrot unašeče 
(viz popis u obr. 8) a plochý kotouč našroubujte na závit 
vřetene.

POZOR: Dobře zajistěte pomocí dvou dodaných 
vidlicových klíčů!

TIP: Polotovar uřízněte delší než je nutné a upevněte jej 
pomocí šroubů na plochý kotouč. 
(Upevněte centricky, abyste zabránili nevyváženosti!)

KOPÍROVÁNÍ NA SOUSTRUHU

1. Za účelem kopírování je nutno namontovat mezi koník 
a hrot unašeče kopírovací rameno. Abyste kopírovací 
zařízení umístili mezi koník a hrot unašeče nebo plochý 
kotouč, je nutno odšroubovat svěrací šrouby (obr. 11) na 
koníku a koník odmontovat.
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Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14 Obr. 15

2. Nyní povolením obou šroubů (obr. 12) rozeberte upínací 
desku. Pak se sejmou desky (obr. 13), opět se nasadí za 
kopírovací rameno a namontuje se koník.

3. Kopírovaný originál se upne mezi středicí hroty 
kopírovací upínky. Nyní lze pomocí stahovacího šroubu 
(obr. 14) nastavit hloubku záběru (přítlak kopírovacího 
ramene).

Kopírovací nůž se nastaví na největší průměr.
Soustružený materiál  přejíždějte rovnoměrně po celé délce 
kopírovací předlohy tak dlouho, až se již nebudou odebírat 
třísky. 
Nastavení kopírovacích nožů se upravuje otáčením ručního 
kolečka a fixuje se svěracím šroubem tak dlouho, až je 
dosaženo požadovaného obrysu resp. požadovaného 
průměru (obr. 15).
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Abbildung 15

Obr. 16

     Obr. 17

SOUSTRUŽENÍ POMOCÍ ŠABLON

Kopírovací šablony lze vyrobit z nejrůznějších materiálů, velmi vhodná je překližka. Šablona 
napodobuje obrys kusu, který je třeba vysoustružit.

1. Chcete-li použít jako předlohu kopírovací 
šablonu, vyklopte přídržné zařízení nahoru a 
zajistěte jej mezi středicími hroty kopírovacích 
upínek (obr. 16). 

2. Povolte stahovací šrouby přítlačné lišty (obr. 
17), abyste mohli upnout šablonu. Při soustružení 
se šablona přejíždí tak dlouho, až na obrobku 
vznikne požadovaný obrys.
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Kopírovací šablona
(např. z překližky)

Hotový obrobek s obrysem 
odpovídajícím šabloně



12

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES
EC Declaration of Conformity

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

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, 
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

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

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení
svou platnost.

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

Označení přístrojů: - Soustruh typu 1000
Machine Description:    

Číslo výrobku: - 11420
Article-No.:

Příslušné směrnice ES: - Směrnice ES o nízkém napětí 73/23/EWG, a
Applicable EC Directives:   Směrnice o strojích 98/37/EC, obě ve znění

  změn prostřednictvím směrnic 93/44/EEC + 93/68/EC

Použité harmonizované
normy: - EN 60204/VDE 0113: 1993-06
Applicable harmonized - EN 60335-1:1995-10+A1:1997-08
Standards: - EN 55014-1: 1993+A1

- EN 55014-2: 1997
- EN 61000-3-2: 1995+A13
- EN 61000-3-3: 1995

Místo: Wolpertshausen
Place:
Datum/podpis výrobce: 17.06.2004
Date/Authorized Signature:
Údaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel
Title of Sinatory:
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