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Vážený zákazníku!

Tato kapovací pila na kov je ideálním přístrojem pro suché řezání všech trubek, profilů a plných 
materiálů z oceli (ne ušlechtilá ocel!), hliníku, mědi, PVC v úhlu 45° až 90°.
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1. Úvod

Dodržujte prosím!

Používání tohoto návodu:

• Usnadní poznání přístroje 
• Zabrání poruchám v důsledku neodborné obsluhy 
• Zvýší životnost přístroje

! Obsluhujte tento přístroj jen s přesnými znalostmi a dodržujte přitom tento návod!

Výrobce neručí za bezpečnou funkci přístroje:

• Při manipulaci, která neodpovídá běžnému používání
• Při jiných účelech použití, které nejsou uvedeny v návodu
• Při nedodržování bezpečnostních předpisů

Záruční nároky nemáte:

• Dojde-li k chybám při obsluze
• Při nedostatečné údržbě

>> Dodržujte prosím kvůli své bezpečnosti bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! <<

• Používejte jen originální náhradní díly
• Vyhrazujeme si další vývoj ve smyslu technického pokroku
• Přejeme Vám hodně úspěchů s Vaší pilou
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2. Bezpečnostní předpisy

>>Pozor<<
Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě níže uvedené bezpečnostní předpisy a 

dodržujte, zabráníte tak úrazům či požáru.

 Udržujte pořádek na pracovišti

 Během řezání se nikdy nedotýkejte pilového kotouče

 Elektronářadí nepoužívejte za deště, ve vlhkém prostředí, v blízkosti hořlavých kapalin či plynů

 Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými díly, např. trubky, topná tělesa, sporáky a chladničky

 Pracoviště držte mimo dosah dětí

 Nepoužité nářadí uschovejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí

 Používejte vždy ochranné brýle. Normální brýle nenahrazují ochranné brýle. 
Při pracích v prašném prostředí noste respirátor. Při dlouhotrvající práci noste chrániče uší (špunty 
do uší či sluchátka)

 Přístroj nepřetěžujte

 Pro náročné práce nepoužívejte nářadí o nízkém výkonu

 Nenoste široký oděv a šperky

 Nářadí nenoste za kabel

 Přívodní kabel chraňte před nadměrnými teplotami a ostrými hranami a nechte jej vyměnit jen 
odborníkem

 Pilu připevněte bezpečně na pracovní desku

 Tupé pilové kotouče včas vyměňte

 Pokud přístroj nepoužíváte, před čištěním, výměnou pilového kotouče a opravou vytáhněte síťovou 
zástrčku

 Přístroj zkontrolujte před použitím z hlediska poškození, vadné díly vyměňte

 Opravy na elektrickém zařízení nechte provést jen odborníkem

 Používejte jen příslušenství a náhradní díly, které doporučuje tento návod či výrobce

 Přístroj musí být přes zařízení na ochranu proti chybovému proudu (FI) napájen dimenzovaným 
chybovým proudem o maximální hodnotě 30 mA.
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Celkový pohled:

1. Pracovní rukojeť
2. Pojistný spínač
3. Pojistná clona
4. Ochranný kryt pilového 

kotouče
5. Pilový kotouč
6. Rukojeť
7. Ruční kolo
8. Gumové patky
9. Upínací zařízení
10. Základová deska
11. Víko kartáčů
12. Motor
13. Skříň motoru
14. Odjišťovací knoflík

3. Popis přístroje

Vysoce výkonná kapovací pila na kov pro suché řezání, vhodná pro plný i dutý materiál, svěrák 
s možností vychýlení do 45°. Výkonný pilový kotouč pro rychlé řezy. Materiál se během řezání sotva 
zahřeje, čerstvě uříznutý materiál lze tudíž ihned dále zpracovávat, dále rovněž nedochází k tvorbě jisker. 
Díky metodě suchého řezání není nutná chladicí kapalina, v důsledku čehož nedochází k nepříjemnému 
stříkání chladicí kapaliny. 
Včetně pojistného spínače, koncové zarážky, svěráku s možností vychýlení a podélné zarážky, 
v kompletu s pilovým kotoučem.

a) Technické údaje:  

Otáčky 1300 ot./min.
Průměr pilového kotouče 355 mm (14")

Max. řezný úhel při 90°:

120mm 120 x 120mm 180 x 80mm

Max. řezný úhel při 45°:
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Motor:
Jmenovité napětí 230 V
Výkon 2300 W

Zkoušeno dle SEV, odpovídá CE
Odrušeno dle normy EN 55014
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90mm 90 X 90mm 120 X 90mm

b) Doporučené příslušenství:  

 Univerzální pilový kotouč z tvrdokovu se 72 zuby pro tlustostěnné trubky a profily, plný materiál 
do průměru cca 20 mm 

c) Uzemnění:  

 V případě defektu na přístroji či při vadné izolaci je uzemnění pro proud cestou nejmenšího odporu a 
brání tomu, abyste se dostali do kontaktu s proudem. Váš přístroj je vybaven kabelem, který je 
opatřen zemnicím vodičem a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojena ke speciálně 
koncipované přípojce, která je nainstalována a uzemněna podle místních norem a ustanovení

 Změny na zástrčkách, které neodpovídají přípojce, musí provést jen elektrikář. Totéž platí pro 
instalaci přípojky

 Je-li zemnicí vodič zapojen neodborně, vystavujete se nebezpečí úderu elektrickým proudem. 
Zemnicí vodič je zelený či zelenožlutý pruhovaný kabel. Používejte jen síťové kabely odebrané u 
výrobce se stlačovacím spojením k pojistnému spínači 
(typ přípojky M, viz seznam náhradních dílů č. 222). Pokud musíte vyměnit kabel Vašeho přístroje, 
nesmíte kabel zemnicího vodiče použít v žádném případě jako kabel elektrického vodiče

 Pokud Vám bude u pokynů pro přípojku uzemnění něco nejasné či si nebudete jisti tím, zda je Váš 
přístroj odborně uzemněn, musíte se poradit s Vaším elektrikářem

 Používejte jen třídrátové prodlužovací kabely a třípólové zásuvky, které se hodí k zástrčce Vašeho 
přístroje

 Vadné či opotřebované síťové kabely musí být neprodleně opraveny či vyměněny

4. Práce s pilou

 >>Nebezpečí<<
- Bezpečná a přesná práce je možná jen po pečlivé montáži všech dílů
- Nepracujte nikdy bez ochranného krytu pilového kotouče
- Před údržbou a ošetřováním vytáhněte vždy síťovou zástrčku
- Přístroj neponechávejte bez dozoru

>>Pozor<<
Používejte jen bezvadné pilové kotouče.

Tupé pilové kotouče včas vyměňte.
Zabraňte bezpodmínečně tomu, aby byl při řezání 

vyvíjen nadměrný tlak na pilový kotouč!

MŮŽE TO VÉST KE ZLOMENÍ PILOVÉHO KOTOUČE!

Bezpečnostní opatření při používání pily:

1) Dříve než zapojíte přístroj do sítě, musíte zkontrolovat, zda byl pilový kotouč 
namontován odborně – podle návodu k použití. Po výměně pilového kotouče pečlivě utáhněte 
šrouby, aby pilový kotouč nepraskl
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2) Dříve než uvedete pilový  kotouč do provozu, musíte zkontrolovat, zda je funkční a nevykazuje trhliny 

a praskliny

3) Při zahájení řezání musí být opatrně vytvořen kontakt mezi pilovým kotoučem a obrobkem, neboť by 
se pilový kotouč při příliš velkém zatížení mohl zachytit a zlomit 

4) Dříve než začnete řezat, musí pilový kotouč dosáhnout plné rotační rychlosti

>>Pozor<<
Aby se zabránilo nehodám, musíte po výměně pilového kotouče zkontrolovat, zda

jsou všechny šrouby opět pevně utaženy. Totéž platí, když
odstraňujete zbytky obrobku z upínadla. 

5. Manipulace s upínacím systémem

Kapovací pila na kov má rychloupínací systém. K upnutí 
obrobků do svěráku stačí pouze stlačit klapku přidržovače 
(obr. 2). Nyní lze závitové vřeteno přednastavit na 
požadovanou velikost obrobku.
Po přednastavení se klapka zaaretuje, nyní lze obrobek 
upnout.

Nastavení upínacího systému:

Úhel zkosení lze nastavit od 0° do 45°. Dodržujte prosím (obr. 3). 
Upnutí obrobku a nastavení úhlu zkosení se provádí ve dvou pracovních krocích.

Legenda k (obr. 3):

A:    Aretační šroub
B:   stupeň na stupnici

Povolte aretační šroub (A). Chcete-li pracovat s úhlem 0° až 45°, 
nastavte upínací zařízení (B) rukou tak, aby požadovaný úhel 
ukazoval přesně na šipku.
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6. Uvedení přístroje do provozu

Zmáčkněte odjišťovací knoflík (C) a knoflík přístroje na rameni (D) dejte opatrně a tlakem dolů. 
Pojistný spínač (A) je ochranné zařízení. Spínač ON/OFF (A) stlačte dolů a pusťte jej až tehdy , 
když budete chtít přístroj zase vypnout.

Legenda k (obr.4):

A:   Spínač ON/OFF
B:   Aretační knoflík pro výměnu kotouče
C:   Odjišťovací knoflík
D:   Rameno

Při upnutí je třeba obrobek (A) podložit blokem (B), který musí být 
trochu menší než obrobek. (obr.5)

Legenda k (obr.5):

A: Obrobek
B: Blok

• Vyhněte se tomu, abyste při řezání vyvíjeli příliš velký tlak na 
pilový kotouč 

• Pilový kotouč nezastavujte nikdy rukou, 
neboť se zkracuje životnost  Vašeho motoru

• Pila se nesmí používat v blízkosti 
materiálů, jež se mohou snadno vznítit

• Díky rukojeti na nošení (obr.6)
lze přístroj bez problému přepravovat
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Obr. 7
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7. Údržba

>>Pozor<<

a) Před výměnou pilového kotouče či kartáčů, mazáním přístroje 
olejem či jinými přípravami na údržbu vytáhněte vždy zástrčku 
ze zásuvky

b) Nastavení úhlu zkosení či jiné změny se nesmí nikdy 
provádět při puštěném motoru

c) Po každém použití musíte zkontrolovat, zda je přístroj ještě 
plně funkční. Ke kontrole uhlíkových kartáčů musíte pomocí 
šroubováku sejmout víko kartáčů. Kartáče musí být 
vyměněny, pokud opotřebení přesáhlo značku (6mm) nebo 
pokud jsou odštípnuty malé části (obr. 7+8)

Po použití:

Povolte šroub a vytáhněte nádobu na špony. Vysypte 
ji, vsuňte ji opět do daného otvoru a šroub opět 
utáhněte. (obr.9)

Mazání přístroje olejem:
Jednou měsíčně musí být přístroj namazán olejem na 
níže uvedených místech. 
Tím prodloužíte životnost 
Vašeho přístroje!

- rotující díl hřídele
- rotující díl ručního kola
- kluzná plocha upínacího zařízení
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8. Výměna pilového kotouče

1. Před výměnou pilového kotouče vytáhněte síťovou zástrčku. Povolte křídlovou matici (obr. 11) a 

sejměte kryt. Pomocí aretačního knoflíku (B, obr. 4) zaaretujte 
hřídel (A), (obr. 11)

2. Pomocí klíče s vnitřním šestihranem povolte šroub 
kotouče (D)

3. Pilový kotouč (H) opatrně vyjměte -
(POZOR: noste ochranné rukavice!)

4. Na hřídel nasuňte přírubu (G) 
5. Namontujte nový pilový kotouč a přitom dbejte na to, 

aby zuby ukazovaly proti pevné zarážce
6. Namontujte upínací kroužek (C), přírubu (G), podložku 

(F), Seegerovu pojistku (E) a šestihranný šroub (D)
7. Hřídel (A)  zablokujte aretačním knoflíkem (B) a šroub 

kotouče dobře utáhněte
8. Dříve než síťovou zástrčku opět zastrčíte, musíte 

odstranit přidržovací tyč a rozvidlený klíč a namontovat 
kryt!!! (obr. 10+ 11)

Legenda (obr. 10 + 11):

A: Hřídel
B: Aretační knoflík (na rukojeti)
C: Upínací kroužek
D: Šestihranný šroub
E: Seegerova pojistka
F: Podložka
G: Příruba
H: Pilový kotouč

POZOR: Při výměně pilového kotouče pracujte výhradně s ochrannými rukavicemi. Pilový 
kotouč je ostrý a může způsobit závažná poranění!

9. Výkres náhradních dílů

Reklamace a objednávky náhradních dílů budou rychle a operativně vyřízeny pomocí 
příslušného servisního formuláře na 

http://www.guede.com/support

Tento formulář si můžete vyžádat rovněž na 

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com
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Prohlášení o shodě EU
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 
requirements 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 
lose ist validity.

Označení přístrojů: - Kotoučová pila na kov GMK 350 T
Machine Description:    

Číslo výrobku: - 40532
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě
Applicable EC Directives:   89/336/EWG ve znění změn

- směrnice o strojích 98/37 EG
- směrnice o nízkém napětí 73/23 EWG

Použité harmonizované 
normy: - EN 55014-1 : 1993 + A1
Applicable harmonized - EN 61000-3-2 : 1995 + A1 + A2
Standards: - EN 60555-3 : 1987

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

Datum/podpis výrobce: 21.07.2005, 
Date/Authorized Signaure:
Údaje o podepsaném: pan Arnold, jednatel
Title of Sinatory:
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