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1. Označení dílů

 

2

1

2

3

4

5

16

15
10

6

9

12
13

14

11

1. držadlo
2. postranní kryt brusného kotouče
3. stavěcí šroub hloubky brusu
4. stavěcí kolečko úhlu ostří
5. podstavec
6. kolébka svorce
7. stavěcí kolečko úhlu řezu
8. stupnice
9. svěrací páka
10. stavěcí šroub střední vzdálenosti
11. klapka vodítka
12. svorec
13. stavěcí šroub polohy vodítka 
14. seřizovací šroub
15. brusný kotouč
16. ochranný kryt brusného kotouče



CZ

2. Technické údaje

Profi 2500
Připojení: 230 Volt/50 Hz
Příkon motoru: P1 230 Watt
Max.počet otáček: 3400 ot/min.
Hladina hlučnosti: < 70 dB (A)
Hmotnost: cca. 5,8 kg
Výrobek č.: 94131

3. Všeobecná bezpečnostní opatření

Před prvním použitím přístroje si musíte přečíst celý návod na obsluhu. V případě, že by měly vzniknout 
pochybnosti o připojení a obsluze přístroje, obraťte se na výrobce (Oddělení služeb).

Chraňte přístroj před vlhkostí,  deštěm a prachem.
ABYCHOM MOHLI ZARUČIT VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DBEJTE POZORNĚ 
NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:

- Používejte stroj pouze pro rozsah prací, ke kterým je určen!
- Při použití brusky na broušení pilových řetězů venku musíte na připojení použít řádný prodlužovací 

kabel s průřezem min. 1,5 mm2 se zástrčkou a zásuvkou chráněnou proti stříkající vodě.
- Hladina hlučnosti na pracovišti přesahuje  85 dB (A). proto noste na ochranu vašich uší sluchovou 

ochranu – hrozí postupná ztráta sluchu!
- K ochraně vašeho zdraví při broušení používejte vždy ochrannou masku proti prachu jakož i ochranné 

brýle!
- Při veškerých pracích na stroji (čištění stroje, výměna brusného kotouče a pod.) vytáhněte předem 

síťovou zástrčku!
- Dbejte na to, aby byl broušený řetěz dostatečně zajištěn proti vysmeknutí.
- Ve vlastním zájmu udržujte stroj stále čistý a po ukončení broušení kontrolujte stroj na možná 

poškození.
- Váši brusku na ostření pilových řetězů udržujte vždy čistou.
- K čištění částí z umělé hmoty nepoužívejte žádné žíravé prostředky.
- Nepoužívejte stroj  a nepracujte s ním v blízkosti hořlavých kapalin a jejich výparů.
- Vytahujte zástrčku ze zásuvky při všech výměnách dílů a čistících pracích.
- Síťové vedení chraňte před poškozením. Vedení může být poškozeno olejem nebo kyselinou.
- Důležité! Dodržujte všechny národní bezpečnostní předpisy ohledně instalace, provozu a údržby.
- Po ukončené práci vždy odpojte  brusku na ostření pilových řetězů od sítě.
- Chraňte si oči  a spolupracovníky před odletujícími částicemi a úlomky cizích těles.
- Pracovní rukavice vás chrání před poraněním prstů , kůže a pořezáním.
- Síťový kabel přivádějte ke stroji vždy zezadu.
- Stroj přechovávejte na místě nepřístupném dětem.
- Při práci vždy držte přístroj oběma rukama a dávejte pozor na bezpečný postoj.

POZOR!
Při používání elektrického nářadí dodržujte základní bezpečnostní opatření k ochraně před zasažením 
elektrickým proudem , nebezpečím zranění a nebezpečím požáru. Přečtěte si a dodržujte všechny tyto 
pokyny dřive, než začnete používat elektrické nářadí. Bezpečnostní pokyny si dobře uschovejte.
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Bezpečná práce

- Udržujte pracoviště v pořádku.
Následkem nepořádku na pracovišti mohou být nehody.

- Vždy berte ohled na vlivy prostředí. Elektrické nářadí nevystavujte dešti. Elektrické nářadí nepoužívejte 
ve    vlhkém nebo mokrém prostředí. Starejte se o dostatečné osvětlení. Elektrické nářadí nepoužívejte 
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

- Chraňte se před zasažením elektrickým proudem. Vyhněte se dotyku těla s uzemněnými díly, např. 
trubkami, topnými tělesy, sporáky, chladničkami.

- Zamezte přístupu dětí.
Nenechávejte jiné osoby, aby se dotýkaly elektrického nářadí nebo kabelu. Zamezte přístupu na  
pracoviště jiným osobám.

- Ukládejte elektrické nářadí na bezpečném místě. Nepoužívané elektrické nářadí má být uchováváno 
na suchém , výše položeném , uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

- Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Pracujete lépe a bezpečněji v daném rozsahu výkonu.

- Používejte správné elektrické nářadí. Nepoužívejte výkonově slabé stroje k těžkým pracím. 
Nepoužívejte elektrické nářadí k takovým účelům, pro které není určeno. Elektrické nářadí používejte 
jen pro takové účely, které jsou popsané v návodu na použití!

- Noste vhodný pracovní oděv! 
Nenoste žádné široké oblečení ani ozdoby, které mohou být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při 
práci venku doporučujeme gumové rukavice a neklouzavou obuv. Pokud máte dlouhé vlasy noste síťku 
na vlasy. Používejte ochranné brýle.  

-     Při pracích, při kterých vzniká prach, používejte dýchací masku.
- Nepoužívejte kabel pro účely, pro které není určen.

Nikdy nenoste elektrické nářadí za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování síťové zástrčky ze zásuvky. 
Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.

- Při práci se vyhýbejte abnormálnímu držení těla. Vždy dbejte na bezpečný postoj a stále udržujte 
rovnováhu.

- Starejte se o své nářadí s péčí. 
Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu brusného kotouče.
Pravidelně kontrolujte kabel elektrického nářadí a při zjištěném poškození jej nechte vyměnit odborným 
elektrikářem. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a nahraďte je , jestliže jsou poškozené. 
Držadla udržujte suchá bez znečištění olejem či tukem.

- Zástrčku vytahujte ze zásuvky  při nepoužívání elektrického nářadí, před údržbou a při výměně 
nástrojů např. brusného kotouče a pod.

- Nenechávejte zastrčené montážní klíče.
Před zapnutím zkontrolujte, že jsou odstraněny klíče a seřizovací přípravky.

- Zamezte náhodnému zapnutí.
Venku používejte pouze povolené a řádně označené prodlužovací kabely.

- Buďte pozorní. Dávejte pozor na to, co děláte. Pracovat jděte vždy v pohodě. Nikdy nepoužívejte 
      elektrické nářadí, když nejste soustředěni.
- Elektrické nářadí kontrolujte na případná poškození.
- Před použitím elektrického nářadí musíte překontrolovat všechna ochranná zařízení nebo lehce 

poškozené díly na bezvadnou funkci,  pro kterou jsou určeny. Přezkoušejte, zda se pohyblivé části 
volně pohybují a nezadrhávají, nebo zda nejsou poškozeny. Veškeré díly musejí být správně 
namontovány , aby byly splněny podmínky zaručující bezvadný provoz elektrického nářadí. Poškozená 
ochranná zařízení a díly musejí být odborně opraveny v uznávané odborné dílně a vyměněny, pokud 
není udáno v návodu na použití jinak. Poškozené spínače musíte nechat vyměnit v dílně služby 
zákazníkům. Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá vypínat spínač ZAP/VYP.

POZOR!

Používejte pouze přístroje s proudovou ochranou proti podpětí v připojení(Fl).
Toto elektrické nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smějí provádět 
pouze odborně kvalifikované osoby, přičemž musejí používat původní náhradní díly. V opačném 
případě může pro provozovatele vzniknout nebezpečí úrazu.
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3. Montáž

5

Bruska na ostření pilových řetězů se dodává v předmontovaném 
stavu.Jedna část sestává z podstavce, na kterém je umístěno 
vedení řetězu. Druhou částí je nosné rameno s příslušným 
elektromotorem a držadlem .
Veškerá montáž musí být prováděna s vytaženou síťovou 
zástrčkou!
Přístroj je vybaven buď k montáži na stůl nebo na stěnu. Při montáži 
na stůl  posuňte přístroj na hranu stolu až na omezující doraz (obr. 
1) a otvory v podstavci ho přišroubujte k desce stolu.
Při montáži na stěnu použijete odpovídající otvory ve svislé části 
podstavce. (zde byste měli dodržet vzdálenost od zdi, případně 
použít distanční podložky nebo podobně, jinak nebudete mít přístup 
k zadnímu stavěcímu šroubu). 
Po montáži na stůl usadíte  rameno do podstavce nastrčením 
středícího čepu a zajistíte šroubem se šestihrannou hlavou 
(obr. 2).
Nyní můžete na zadní stranu na šroub nasadit podložku a 
přišroubovat  stavěcí kolečko (obr. 3). 
Nyní našroubujte držadlo  pro ovládání nosného ramene na šroub v 
tělese pilového kotouče (obr. 4).
Potom připevněte ochranný kryt brusného kotouče dodanými 
imbusovými šrouby pomocí příslušného klíče (obr. 5).

Tip:
Při montáži na stěnu byste měli dbát na to, aby byl přístroj 
namontován ve výši 120 až 130 cm od podlahy, abyste 
nepracovali přímo ve výši očí!

Abyste mohli namontovat kotouč, musíte nejdříve odšroubovat 
pomocnou přírubu (obr. 6).

1

2

3

4
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4. Kontrola brusného kotouče

5. Montáž brusného kotouče

Utahovací moment brusného kotouče na náboji obnáší 7 Nm. Pokud možno používejte k utahování 
momentový klíč. Nyní musíte namontovat přídavný kryt brusného kotouče (obr. 8).
Zkontrolujte správné dosednutí brusného kotouče, nesmí se pohybovat ani příčně , ani podélně! Teď, když 
byl brusný kotouč správně namontován, můžete provést zkušební test : Postavte se ke stroji se strany, 
dávejte pozor na to, aby se v pracovním poli nenacházela žádná osoba!  
Jestliže by brusný kotouč vibroval nebo vykazoval jinak nesprávný chod, neprodleně vypněte přístroj a 
vytáhněte zástrčku, než budete odstraňovat závadu!
Přístroj je vybaven spínačem nulového napětí, který je v případě výpadku proudu deaktivován a zabrání 
znovunastartování přístroje po obnovení  přívodu proudu.
Pomocí dodaného stahovacího kamene a příložky broušení můžete stahovat brusný kotouč na 
požadovaný profil. Pracujte zde prosím opatrně!

6

Abyste zamezili zraněním a nehodám smíte používat pouze hodící se a bezvadné brusné kotouče! 

Před montáží překontrolujte brusný kotouč, který chcete montovat, na případná poškození.
To můžete provést prostřednictvím jednoduché zvukové zkoušky: Držte kotouč tak, že do vrtání prostrčíte 
tužku, na které  se kotouč může volně kývat (obr. P).
Nyní poklepejte opatrně jinou tužkou na okraj kotouče.
Z kotouče se musí ozývat jasný nebo vysoký , čistý zvuk!
Jestliže zní kotouč tlumeně nebo prázdně je poškozen.
Nesmíte ho použít!
Hluboký nebo tlumený tón ukazuje na poškození  trhlinami 
nebo podobně!

Kotouč nesmíte nasazovat na náboj násilím!
Nesmíte měnit průměr středového vrtání!
Smíte používat jen hodící se kotouče.
Nejmenší průměr brusného kotouče nesmí klesnout pod 
100 mm!
Veškeré seřizovací práce smíte provádět pouze 
na vypnutém přístroji.

Poškozené brusné kotouče nesmíte 
používat!

7 8

P

Potom, co jste odstranili vedlejší 
přírubu, můžete do tělesa kotouče 
zespoda nasunout brusný kotouč. 
Dbejte na přesné dosednutí 
pomocné  příruby a kotouče 
 (obr. 7).  
Šrouby neutahujte příliš silně, mohli 
byste poškodit brusný kotouč! 
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6. Nastavení svorce

7. Broušení

7

Před počátkem broušení musí být řetěz veden 
přesně mezi oběma upínacími vodítky.
První zub k broušení nyní navedete proti 
dorazu. Přitom dávejte pozor na to, aby úhel 
ostření souhlasil s polohou vodítek. Ostřený typ 
řetězu určíte pomocí dodané šablony nebo na 
základě tabulky na straně 9. Zde můžete zjistit 
tloušťky řezů, úhly a rozměry. 

Vodítka seřídíte na šířku  řetězu pomocí 
seřizovacího šroubu(A) tak, že je  při ovládání
svěrací páky (B) pevně fixován ve svorci.
Nastavení posuvu provedete pomocí 
seřizovacího šroubu (E). 
U silně opotřebovaných řetězů zajistíte 
stranovou polohu vodítka řetězu stavěcím 
šroubem (D).
Vrcholový řezný úhel nastavíte pomocí 
seřizovacího šroubu (obr.3, strana 5) a můžete 
ho odečíst na stupnici (F). Úhel ostří nastavíte 
seřizovacím šroubem (G). 

G

B

AD

E

F

Vrcholový řezný úhel
(Top Plate Angle)

Úhel ostří
(Vise Angle)

Potom, co jste seřídili správně svorec, nastavili úhel 
ostří (Pozor: rozlišovat pravé a levé zuby) a správně 
přednastavili vrcholový úhel řezu, naveďte dolů na 
zub brusný kotouč opatrným stlačováním nosného 
ramene. Hloubku brusu můžete určit stavěcím 
šroubem (K). 
Při uvolněné svěrací páce (B) zašroubováváte nebo 
vyšroubováváte stavěcí šroubek (E) tak dlouho, až se 
právě pro ostření určený  brusný kotouč začne 
dotýkat  zubu. Řetěz přitom musíte opatrně táhnout 
na vodítko (L).
(Pozor: noste přitom rukavice!) 

K

L
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8. Omezovač hloubky broušení

 

8

U některých druhů řetězu musí být svorec vykloněn o 5° až 10° ( viz. tabulka: mezera Tilt angle).
Přitom dávejte pozor na zářezy (obr.9).

Nyní můžete zapnout stroj a začít ostřit pilový řetěz opatrným přítlakem brusného kotouče.Nastavujte 
jen tak, jak je nutné. Označte si počátek broušení např. čárkou křídy a pod. a bruste nejprve všechny 
zuby v jednom směru, potom obraťte svorec ( pozor na úhel ) a bruste všechny zuby v opačném směru.
U silně opotřebovaných řetězů musí být stranová poloha vodítka (obr.10, pozice M) nastavena tak, aby 
se brusný kotouč nedotýkal vodítka.
Vyhýbejte se příliš silnému přítlaku, protože by zuby mohly najíždět a řetěz by se příliš rychle 
opotřeboval.
Pozor : Nebruste poháněné části !

obr.9

M

10

Z tabulky na straně 9 zjistěte,jak dalece musejí být 
zpětně broušeny omezovače hloubky.
Poloha svorce při broušení omezovačů hloubky je 
vždy na 0°.
 Nosné rameno s držákem nastavíte na 90° (obr. 
F).
Hloubku brusu můžete nastavit seřizovacím 
šroubem K. 
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10. Tabulka rozměrů
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9. Výkres montážní sestavy
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10.Seznam náhradních dílů
 

Náhradní díl č.
Výr.č. Ver.

č.
Pos. 
č.

Název
Náhradní díl č.

Výr. č. Ver.
č.

Pos.č. Název

94131 01 001 kyvné rameno 94131 01 048 šroub
94131 01 002 těleso krytu brusného 

kotouče
94131 01 049 šroub

94131 01 003 postranní kryt 94131 01 050 svorník
94131 01 004 kryt spínače 94131 01 051 šroub
94131 01 005 kryt 94131 01 052 šroub
94131 01 006 omezovač 94131 01 053 matka
94131 01 007 brusný kotouč 94131 01 054 matka
94131 01 008 příruba 94131 01 055 podložka
94131 01 009 příruba 94131 01 056 podložka
94131 01 010 stavěcí šroub 94131 01 057 široká podložka
94131 01 011 kontramatka 94131 01 058 kroužek z umělé hmoty
94131 01 012 kroužek z umělé hmoty 94131 01 059 kuželka
94131 01 013 držadlo 94131 01 060 stahovací kámen
94131 01 014 objímka 94131 01 061 šablona
94131 01 015 spínač 94131 01 062 imbusový klíč
94131 01 016 motor 94131 01 063 iImbusový klíč
94131 01 017 kloub 94131 01 064 lampička 230V E14 15W
94131 01 018 osa 94131 01 065 kondensátor
94131 01 019 svěrací kolečko 94131 01 066 kabel
94131 01 020 pružina 94131 01 067 ochrana proti vzpěru
94131 01 021 pouzdro
94131 01 022 základová deska
94131 01 023 výkyvný podstavec
94131 01 024 upínací tyčka
94131 01 025 stavěcí šroub
94131 01 026 široká podložka
94131 01 027 pružina
94131 01 028 malá tlačná pružina 
94131 01 029 osový svorník
94131 01 030 tyč svěrací páky
94131 01 031 kulové držadlo
94131 01 032 opěrky řetězu
94131 01 033 pouzdro
94131 01 034 připojovací unašeč
94131 01 035 vodítko řetězu
94131 01 036 kontramatka
94131 01 037 omezovací pružina
94131 01 038 pružina
94131 01 039 čep se závitem
94131 01 040 pouzdro
94131 01 041 kroužek z umělé hmoty
94131 01 042 ruční kolečko
94131 01 043 stupnice
94131 01 044 stupnice
94131 01 045 stupnice
94131 01 046 šroub
94131 01 047 šroub
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EU-Prohlášení o shodě
EC Declaration of Conformity

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

že dále označené přístroje, námi uvedené do oběhu, odpovídají z hlediska své 
koncepce a konstrukce příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci podle směrnic EU.

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

Toto prohlášení ztrácí svoji platnost při námi neodsouhlasené obměně přístroje.

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

Označení přístroje:              - Bruska na ostření pilových řetězů Profi 2500

Výrobek č.: - 94131
Article-No.:

Příslušné směrnice EU: - 73/23/EG - Směrnice o nízkém napětí s    
                                                                  následnou změnou

  
Applicable EC Directives:   89/336/EG-Směrnice o elektromagnetické 

  kompatibilitě a následná změna 92/31/CE

  
Použité souhlasné normy:               EN 55014-1
Applicable harmonized  EN 610000-3-2
Standard:  EN 61000-3-3

 EN 55014-2
 EN 60335-2-14
 EN 60335-1

Datum/Podpis výrobce: 27.01.2005
Date/Authorized Signature:
Údaje o podepsaném: p. Arnold, jednatel
Title of Signatory:
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