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ČÁST 1    

1.1   Úvod 

1.1.1   Obecně 

Děkujeme Vám za nákup tohoto výrobku firmy KOVO Věšín s.r.o. 
Tento návod k obsluze a údržbě má ulehčit seznámení se strojem a má umožnit jeho plné 
využití. Pila na beton je postavena podle současného stavu techniky a podle bezpečnostně 
technických pravidel. Přesto může při jejím užívání hrozit nebezpečí pro tělo a život  
uživatele nebo třetí osoby, případně hrozí poškození pily nebo jiné cenné věci. Pila smí 
být používána jen v bezvadném stavu. Návod uvádí dále důležité pokyny k bezpečnému  
a hospodárnému využití stroje. Pozornost při práci snižuje nebezpečí, náklady na opravy  
a ztrátové časy a zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost stroje.   
Před uvedením stroje do provozu musí být obsluha seznámena s tímto návodem k obsluze 
a údržbě a zaškolena v bezpečné obsluze. Vedle tohoto návodu platí i obecně platné 
závazné předpisy pro zabránění úrazu podle země použití a místa nasazení, a také je třeba 
respektovat pravidla bezpečnosti a odborné způsobilosti při práci. 
 
Tento návod udržujte pro další použití. 

1.1.2   Určení použití 

Účel použití a bezpečnost při provozu pily na beton se řídí tímto návodem k obsluze. 
Pila na beton je výlučně určena k řezání horninového materiálu jako např. dlaždiček, 
betonových dlaždic, kamenné dlažby, střešních tašek, umělého a přírodního kamene  
a kabřince suchými nebo mokrými diamantovými řezacími kotouči v režimu mokrého 
řezání. Pila na beton je určena především k užití na staveništích a stavbách. Jiné než 
v tomto odstavci uvedené používání jako např. řezání dřeva, materiálu nepravidelného 
tvaru a používání jiných řezacích kotoučů než v tomto návodu uvedených  
je nepřípustné. Jakékoliv modifikace, a konstrukční změny, které by mohly vést ke 
změně původních charakteristik stroje, např. ke změně otáček nebo maximálního 
průměru řezacího kotouče, může být provedena pouze výrobcem stroje! Poruchy, které 
snižují bezpečnost, musí být ihned odstraněny. K určenému bezpečnému užívání patří 
také respektování požadavků tohoto návodu k obsluze a dodržování dále uvedených 
inspekcí, podmínek údržby a ošetřování. Za škody, které by vznikly nepřípustným 
využíváním stroje, výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel.  

1.1.3   Všeobecný popis stroje 

Pila na beton kompaktní kovová konstrukce se čtyřmi odnímatelnými pozinkovanými 
nohami, elektrickým chladícím čerpadlem, v podstavci zabudovanou vodní vanou 
s vypouštěcí zátkou, s na kladkách pojížděcím stolem, s dorazovým úhelníkem  
a s otevřeným klíčem pro montáž diamantového řezacího kotouče. Správný směr 
otáčení nástroje je vyznačen šipkou přímo na krytu řezného kotouče. Přívod elektrické 
energie se provádí typovým prodlužovacím přívodem, šňůrou H07RN F-3Gx1,5 mm2 
nebo šňůrou s podobnými vlastnostmi s dvojpólovou zástrčkou s ochranným 
kontaktem 230 V/16A  určenou pro domovní a podobné účely v provedení s krytím IP 
44. Tato šňůra není součástí dodávky. 
Základní konstrukční části pily na beton: 
              1. Podstavec 
              2. Řezací stůl 
              3. Elektromotor 
              4. Nosník motoru 



KV 350_návod_čj_25.1.2010                                                                                                                                                    Strana 4 
 

              5. Spínače  
              6. Brusný kotouč s krytem  
              7. Ochrana proti ostřiku 
              8. Elektrické vodní čerpadlo 
              9. Napájecí kabel 

10.  Doplněk na zvláštní objednávku: úhlový nástavec pro řezání pod úhlem 45° 

1.2   Technická data pily na beton 

Typ: KV 350 

Rok výroby: 2010 
Výrobce: KOVO Věšín, s.r.o., Voltuš 59, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
Technická specifikace: ČSN EN 12418 + A1/2009 
Jmenovité napájecí napětí: 1x230 V AC 
Jmenovité napětí řídících obvodů: 230 V AC 
Jmenovité izolační napětí: 250 V  
Jmenovitý výkon: 2,2 kW  
Jmenovitá frekvence: 50 Hz 
Stupeň krytí: IP 44 
Ochrana před nebezpečným dotykem: I. tř.  
Pracovní podmínky: vnitřní provedení  
Stupeň znečištění: 3 
Prostředí EMC: třída B – lehký průmysl 
Výška řezného stolu: 900 mm 
Rozměry řezného stolu (délka/šířka): 320/480 mm 
Výška řezného stolu: 900 mm 
Max. řezná hloubka 125 mm 
Řezná délka: 510 mm 
Max. průměr diamantového kotouče: 350 mm 
Průměr přírub: 90 mm 
Otáčky hřídele: 2750  U/min 
Řezná rychlost při max. průměru 
řezného kotouče: 

58  m/s 

Hmotnost řezaného materiálu: max 25 kg 
Posuv: ruční posuv 
Chladící zařízení: elektrická vodní pumpa 
Objem chladící vody: cca 35 l 
Hladina hluku (platí pro chod 
naprázdno): 

LAeq = 82,0 dB (nejistota měření  1,6 dB)  

Hladina akustického tlaku (A) v místě 
obsluhy (platí pro řezání měkkého 
materiálu např. cihly): 

LAeq, 8h = 84,2 dB 

Hladina akustického tlaku (A) v místě 
obsluhy (platí pro řezání velmi tvrdého 
materiálu např. obkladové dlaždice): 

LAeq, 8h = 97,3 dB 

Vibrace 
chod naprázdno: 
chod při normálním zatížení: 

 
16 m.s-2 
23 m.s-2 

Rozměry sestaveného stroje 
(délka/šířka/výška): 

1000/650/130 mm 

Hmotnost: 77 kg 
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ČÁST 2 
 

2.1   Použité značky, symboly 

  Varování a upozornění před elektrickým rizikem 

 Varování a informace ke správné a bezpečné obsluze 

 Zákazy, výstrahy vztahující se k bezpečnosti obsluhujících 

  Pozor na hrající si děti 

   Nedotýkati se 

          Používat ochranu očí 

   Používat přilbu  

    Používat ochranné rukavice 

    Používat ochranu proti prachu 

    Používat ochranu proti hluku 

    Používat ochrannou obuv 

    Používat ochranný oděv 

          Čtěte návod k obsluze a údržbě          
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2.2   Základní bezpečnostní pokyny 

2.2.1   Bezpečnostní opatření 

 Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si přečtěte a uložte tyto pokyny. 
 
VÝSTRAHA!  
Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní 
opatření, včetně následujících, za účelem omezení nebezpečí vzniku požáru, úrazu 
elektrickým proudem a zranění osob. 

    Přes veškerá provedená konstrukční opatření existují na stroji zbytková rizika: 
- nebezpečí pořezání a uříznutí 
- nebezpečí způsobená vymrštěním částí od řezného kotouče 
- zdraví poškozující účinky hluku a vibrací. 

Pro omezení základních i zbytkových rizik používejte předepsané osobních ochranných 
pomůcek (OOP):  
Pracovní oděv, obuv, ochranné brýle, helmu, rukavice, chránič sluchu a v případě řezání, 
při kterém se vyskytuje prach, používejte i ochranu proti prachu. 

Ochranné kryty, jejich upevnění a nastavení nesmí být při provozu měněno 
nebo odstraňováno. Provoz bez ochranných bezpečnostních prvků a krytů  
je nepřípustný! 
 

2.2.2   Obecné zásady bezpečnosti práce 

1 Udržování čistoty na pracovišti 
– Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole bývá příčinou zranění. 
2 Ohled na pracovní prostředí 
– Nevystavujte nářadí dešti. 
– Nepoužívejte nářadí ve vlhku a mokru. 
– Na pracovišti udržujte dobré osvětlení. 
– Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin a plynů. 
3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
– Vyhýbejte se dotyku uzemněných povrchů (např. potrubí, radiátory, sporáky, ledničky). 
4 Zamezení přístupu jiných osob 
– Nedovolte osobám, které se nepodílejí na práci, zvláště dětem, dotýkat se nářadí nebo 
prodlužovacího přívodu a zabraňte jim vstupovat do pracovního prostoru. 
5 Uskladnění nepoužívaného nářadí 
– Nářadí, které se právě nepoužívá, by mělo být uloženo na suchém a zabezpečeném 
místě mimo dosahu dětí. Dejte pozor na zamrznutí vody v čerpadle! 
6 Prevence přetěžování nářadí 
7 Používání vhodného nářadí 
– Nepřetěžujte malé nářadí nebo příslušenství prací, pro kterou je určeno nářadí těžké. 
– Nepoužívejte nářadí k nesprávným účelům; pilu na beton např. nepoužívejte k řezání 
dřeva. 
8 Používání vhodného oděvu 
– Nepoužívejte oděv s volnými rukávy ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími  
se částmi.  
– Pro práci se doporučuje používat obuv s protiskluzovou úpravou. 
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– Máte-li delší vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy. 
9 Používání ochranných pomůcek 
– Používejte ochranné brýle. 
– Používejte ochranné rukavice. 
– V případě, že při práci spočívající v ubírání materiálu vzniká prach, používejte  
i ochrannou masku nebo respirátor. 
10 Prevence používání přívodu k nesprávným účelům 
– Nikdy nevytrhávejte vidlici z přívodky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, 
mastnotou a ostrými hranami. 
11 Zajištění polohy obrobku na řezacím stole rovný řezaný materiál o hmotnosti 
nepřevyšující povolenou hmotnost opřený o zarážku pojízdné pracovní desky. 
12 Práce v místech bezpečného dosahu 
– Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. 
13 Pečlivá údržba nářadí 
– Řezací nástroje udržujte ostré a čisté, práce bude bezpečnější a její výsledek lepší. 
– Dbejte pokynů pro mazání a výměnu příslušenství. 
– Pravidelně prohlížejte napájecí přívod nářadí a v případě jeho poškození svěřte nářadí 
autorizovanému servisu k opravě. 
– Pravidelně prohlížejte použitý prodlužovací přívod a v případě poškození  
je vyměňte. 
– Rukojeti udržujte suché a čisté, chraňte je před olejem a tuky. 
- Nastalé změny (včetně chování v provozu) hlásit provozovateli. Stroj ihned uvést  
do klidu a zajistit proti nepovolanému znovu zapojení. Při funkční poruše stroje stroj 
ihned vyřadit z provozu a zajistit proti nepovolanému znovuspuštění. 
-  Poruchu ihned nechat odstranit. 
14 Odpojování nářadí 
– Odpojujte nářadí od síťového napájení, není-li právě používáno, před opravami  
a při výměně příslušenství nebo nástrojů jako řezné kotouče. 
15 Odstraňování seřizovacích nástrojů a klíčů 
– Zvykněte si kontrolovat nářadí, zda jsou z něj před zapnutím odstraněny seřizovací 
nástroje a klíče. 
16 Ochrana před neúmyslným spuštěním 
– Ujistěte se, zda je při zapojování vidlice do zásuvky spínač v poloze „vypnuto“. 
1ý Udržování pozornosti 
Věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě uvažujte, nepracujte  
s nářadím, jste-li unaveni. 
18 Kontrola poškozených součástí 
– Před dalším používáním by mělo být nářadí pečlivě prohlédnuto, aby bylo možné 
posoudit, zda je nadále schopné vykonávat požadovanou funkci. 
– Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich upevnění, prověřte, zda  
se nevyskytují praskliny na upevňovacích dílech, zkontrolujte správnou montáž  
a prověřte veškeré další okolnosti, které mohou ohrozit jejich funkci. 
– Ochranný kryt nebo jiná součást, která je poškozena, by měla být odborně opravena 
nebo vyměněna autorizovanou opravnou, pokud není v návodu pro používání uvedeno 
jinak. 
– Vadné spínače svěřte autorizované opravně k výměně. 
– Nepoužívejte nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí. 
19 Výstraha 
– Používání jiného příslušenství nebo doplňků, než je uvedeno v tomto návodu  
pro používání, může být příčinou úrazu. 
20 Způsobilost osob, které provádějí opravy nářadí 
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– Toto elektrické nářadí je konstruováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními 
požadavky, které se na něj vztahují. Opravy by měly být prováděny pouze 
kvalifikovanými osobami a s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít  
k vážnému ohrožení uživatele. 
21 Zákonnými předpisy stanovené nebo v tomto návodu uvedené lhůty pro opakující se 
zkoušky a inspekce musí být dodrženy. 
22 Stroj používejte pouze na rovné podlaze, dejte pozor na únosnost podlahy a podloží. 
23 Při opuštění pracovního místa zásadně stroj zajistěte proti nepovolanému opětovnému 
spuštění např. vypnutím hl. vypínače stroje a vytažením zástrčky napájecího kabelu  
z přívodky na stroji. 

   2.2.3 Bezpečnostní pokyny pro řezačku betonu 

- Pilu na beton je dovoleno provozovat jen s náležitými a ochrannými zařízeními (kryt 
kotouče, ochrana proti ostřiku a funkční pojistka proti vypadnutí stolu apod.).  
- Znovuuvedení do provozu je možné jen po požadovaném přezkoušení provozní 
bezpečnosti (kontrola řádného stavu, pevné usazení diamantového řezného kotouče  
a nepoškozené a funkční ochranné zařízení). 
-  Pilu postavit vždy na únosnou, stabilní a rovnou plochu.  
-  Veškeré opravy, údržbářské, montážní a ošetřovací práce musí být prováděny jen  
při  vypnuté pile a vytažené síťové zástrčce.  
-  Diamantový řezací kotouč musí odpovídat specifikaci podle výrobce, vadné a silně 
opotřebené kotouče nutno ihned vyměnit. 
-  Vyhnout se příčení stolu.  
-  Není dovoleno provádět bez souhlasu výrobce jakékoliv konstrukční změny, které 
snižují jeho bezpečnost.  
-  Děti a nepovolané osoby se nesmí zdržovat v dosahu stroje.  
-  Pila musí být uložena v suché dobře větrané místnosti, která je nepřípustná 
nepovolaným.  
-  Při opuštění pily vytáhnout síťovou šňůru z přívodky. 
-  Udržujte pilu v čistém stavu.  
-  Pozor na klopýtnutí o kabel. 
-  Pila se nesmí pomocí kabelu přetahovat. Vidlice (zástrčka) se nesmí pomocí kabelu 
přetahovat ani vytahovat z přívodky.  
-  Nedotýkati se rotujících dílů, zvláště řezacího diamantového kotouče a hřídele motoru. 
-  Pracujte jen s upevněnou vhodnou ochranou řezného kotouče. 

    2.2.4 Bezpečnostní pokyny pro elektrické zařízení 

     
-  Elektrické zařízení udržujte vždy v suchém stavu.  
-  Neprovozujte pilu ve venkovním nezastřešeném prostoru za deště, mokra a mlhy. Ve 
vnitřním prostoru se vyvarujte používání v prostorách s vlivem vody od AD2 (mokré 
prostředí) a v přítomnosti látek vytvářejících výbušnou atmosféru. 
-  Elektrické připojení proveďte vždy správným způsobem tj. vsunutím vidlice přívodního 
prodlužovacího kabelu do přívodky na pile. Prodlužovací kabel připojte pouze do funkční 
a správně zapojené zásuvky rozvodu elektrické energie. Elektrická bezpečnost 
připojovací zásuvky a prodlužovacího kabelu by měla být ověřena revizí. Ochrana 
obvodu připojovací zásuvky musí být provedena pomocí proudového chrániče 
s vybavovacím proudem do 30 mA. Napájecí zásuvka musí mít ochranný kontakt účinně 
spojený se zemí, ochranný vodič přívodky a vodivá konstrukce stroje musí být dostatečně 
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vodivě spojena s ochranným kontaktem napájecí zásuvky! Bez tohoto ochranného spojení 
nesmí být pila připojena k el. energii! 
- Dbejte na uložení přívodního kabelu – nesmí být mechanicky poškozován. Nutno 
vyhnout se kabelem dotyku zeměných dílů (trubek, potrubí, zemním svodům 
hromosvodů, atd.) a horkých povrchů a těles a tak podobně. Chraňte kabel před přímým 
sluncem, olejem a ostrými hranami. Používejte jen kabel typový, výrobcem označený 
výrobním štítkem.  
-  Při poruše zásobování elektrickým proudem stroj ihned odstavit. 
-  Nedodržením těchto pokynů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Před zahájením jakýchkoliv prací na elektrickém zařízení pily vypněte hlavní 
vypínač pily a odpojte napájecí vidlici ze zásuvky!  
-  Práce na elektrickém zařízení stroje smí provádět odborný elektrikář (vyhl. č. 50/1978 
Sb., pracovník znalý s vyšší kvalifikací) nebo poučená osoba pod jeho vedením  
a dohledem podle platných elektrotechnických pravidel. 
Elektrické zařízení stroje musí být pravidelně přezkušováno a udržováno v perfektním 
stavu. Nedostatky jako uvolněné spojení, případně poškozený kabel nebo kryt el. zařízení 
musí být odstraněny ihned.  

     2.2.5   Povinnosti provozovatele 

Školení a zaučování osob v rámci všeobecného výcviku musí probíhat pod dohledem 
zkušební osoby, která na stroji nebo obdobném zařízení již pracovala. 

      2.2.6   Výběr obsluhy a kvalifikační požadavky 

Obsluhu stroje smí provádět jen spolehlivá osoba tělesně a duševně způsobilá 
s kvalifikací minimálně pracovníka poučeného dle § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb., o kvalifikaci 
pracovníků v elektrotechnice v platném znění. Nutno dbát na zákonem přípustný nejnižší 
věk.  

      2.2.7   Výběr nebezpečí při provozu pily na beton 

             Nebezpečí úrazu řezaným materiálem /odřeniny kůže atd./ při dlouhodobé 
expozici vibrace a nebezpečí pořezání řezným kotoučem. 

             Nebezpečí úrazu odletujícími úlomky řezaného materiálu případně 
řezného kotouče. 
 

         Nebezpečí úrazu padajícími částmi při řezání a při použití  
na staveništi. 
 

              Nebezpečí úrazu vtažením oděvu diamantovým řezacím kotoučem nebo 
                          jinými rotujícími částmi. 
 

              U tohoto stroje je v závislosti na okolním prostoru a řezaném materiálu 
možné překročení přípustné hladiny hluku 85 dB. 
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ČÁST 3    

3.1   Pokyny pro přepravu a instalaci stroje 

3.1.1   Přeprava stroje 

Nakládat a dopravovat jen podle návodu k obsluze. Nebezpečí poškození odpadajícími 
díly stroje při jeho dopravě. 
Při opětovném uvedení do provozu používat stroj jen podle návodu k obsluze a vždy 
překontrolovat správnou funkci bezpečnostních a ochranných opatření. 
 
Přepravní rozměry a váha 
Délka:   cca 1050 mm 
Šířka:   cca   600 mm 
Výška bez nohou: cca   630 mm 
Výška s nohami: cca 1280 mm 
Jmenovitá váha /prázdná vodní vana a bez řezacího kotouče/:   cca   77 kg 
Provozní váha /80 % naplněná vodní vana a s řezacím kotoučem/:   cca 110 kg 
 
Pila není koncipována pro přepravu jeřábem a nemá tedy žádná závěsná místa. 
     
Doprava, nakládání a vykládání 

       K dopravě na místo použití je třeba přistupovat s maximální bezpečností. 
                           
Před každým transportem a nakládáním je třeba demontovat diamantový řezací kotouč  
a stůl zajistit transportní pojistkou a vypustit vodu z nádrže. Opěrné nohy demontovat  
a vložit do vodní vany a ve dvou lidech naložit. Pro krátká přemístění je vhodné použití 
přepravního vozíku (rudlík) nebo paletový vozík. 
Pilu při transportu nákladním nebo osobním automobilem zajistit vhodnými prostředky 
proti sklouznutí a posunutí např. lanem, popruhem apod.   

3.1.2   Vybalení , kompletace a uvedení do provozu 

   Po vybalení z přepravního obalu zkontrolujte kompletnost dodávky  
a  nepoškozenost všech dílů a příslušenství. 
Nohy zasuňte do držáků a zajišťovací šrouby dotáhněte pomocí běžných nástrojů. 
Stroj postavíme na pevný a rovný základ a případně výškově vyrovnáme. 

3.1.3   Montáž a výměna diamantového řezného kotouče 

          Před započetím nasazování nejprve zkontrolujte vytažení zástrčky 
napájecího kabelu ze sítě a nastavení hlavního vypínače do polohy vypnuto.  
Po té sejměte kryt kotouče, odšroubujte šestihrannou matici (levý závit) a sejměte vnější 
upevňovací přírubu. Všechny upínací plochy musí být čisté a nepoškozené. 
Nasaďte diamantový řezací kotouč /suché nebo mokré řezání/. Dbejte na správný směr 
točení /šipka směru točení je na řezacím kotouči i  na krytu kotouče/ a na maximální 
přípustnou řeznou rychlost diamantového kotouče. Řezná rychlost stroje při maximálním 
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průměru řezacího kotouče 350 mm je 50 m/s. Nasaďte vnější upínací přírubu a pevně 
dotáhněte šestihrannou maticí (levý závit). Nasaďte ochranný kryt kotouče a zajistěte 
hvězdicovým šroubem. 
Po dokončení montáže řezacího kotouče nesmí na pile zůstat ležet žádné montážní nářadí. 
Nedodržením těchto pokynů hrozí nebezpečí úrazu od špatně uchyceného 
diamantového kotouče případně od vymrštěného nářadí.  

3.1.4   Místo nasazení stroje 

      
Pilu dopravte na místo nasazení. 
Místo nasazení musí být rovné a musí mít pevné a stabilní podloží, bez překážek a být 
dobře osvětlené /případně přisvítit/. Stroj postavíme do stabilní polohy. 
Při postavení stroje na neúnosné nebo volné podloží jako např. písčitý podklad hrozí 
nebezpečí úrazu.  
Nepoužívejte pilu za mokra a venku za deště. Pilu neprovozujte při teplotách okolí pod 
bodem  mrazu. 
 

3.1.5   Nastavení hloubky řezu 

          Pozor na kontakt řezného kotouče se stolem pily. Svěrnou páku uvolníme  
a nosník motoru nastavíme na požadovanou hloubku řezu. Svěrnou páku opět dobře 
utáhneme. Stolem pily přejedeme celou řeznou dráhu a zjistíme, zda se stůl v některém 
bodě nedotýká řezného kotouče. Pokud je vše v pořádku v daném místě zajistíme 
šroubem hloubkového dorazu. 
Budeme-li používat dorazový úhelník nebo jako příslušenství k dostání úhlový nástavec 
pro řezání pod úhlem 45°, nesmí se jich řezný kotouč dotýkat v žádné poloze. 

3.1.6   Plnění vodní vany 

          Sací sítko vodního čerpadla musí být celé pod vodou, jinak může  
za provozu dojít k poškození těsnícího kroužku čerpadla. Výpustní zátku usadíme pevně 
do výpustního otvoru vodní vany a vanu naplníme čistou vodou. Při uskladnění vypusťte 
vodu z vany a při teplotách pod bodem mrazu odvodněte vodní čerpadlo – riziko 
poškození čerpadla. 

3.1.7   Připojení k elektrickému napájení 

              Připojení k elektrické energii provádíme pomocí přívodky 230 V. 
 Napájecí zásuvka musí být chráněna proti nadproudu jističem s jmenovitou hodnotou  
16 A s charakteristikou C a ochrana před nebezpečným dotykem musí být doplněna  
proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA. Připojit lze pouze pilu  
na beton až po jejím konečném usazení na místo nasazení a po provedené prohlídce  
za předpokladu, že je v bezvadném stavu.  
Bližší informace k elektrickému napájení viz bod 2.2.4. 
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3.2   Pokyny pro použití stroje 

3.2.1   Nastavení a vyzkoušení. 

 
Po splnění požadavků dle bodu 3.1 provedeme vyzkoušení správné funkce  
a správného nastavení provedením zkušebního řezu dále uvedenými postupy.  
Výměnu nástrojů provedeme dle bodu 3.1.3 a úpravu řezné hloubky dle bodu 3.1.5. 

3.2.2   Zapnutí stroje. 

        Po připojení k napájecí síti můžeme provést zapnutí pily. Hlavním 
vypínačem zapneme motor pily. Vodní čerpadlo je ovládáno samostatným spínačem. Bez 
zapnutí hlavního pohonu není možné spustit čerpadlo. Vodní čerpadlo nesmí běžet bez 
vody. Sací sítko vodního čerpadla musí být úplně pod vodou a zbavené nečistot, jinak se 
může těsnící kroužek vodního čerpadla během provozu nasucho poškodit.  
V případě nebezpečí stroj vypneme pomocí ovládače na hlavním vypínači, případně 
vytažením zástrčky z přívodky instalované na stroji. 

3.2.3   Postup řezání. 

    Hmotnost řezaného materiálu nesmí překročit 25 kg. Velikost řezaného 
materiálu nesmí přesahovat obrys řezného stolu. Řezací stůl přitáhneme na doraz v místě 
obsluhy. Řezaný materiál položíme na stůl a tlačíme na dorazové pravítko. 
Řezaný materiál umístěný na řezacím stole pomalu ručně přisouváme k otáčejícímu se 
řezacímu kotouči. Po opatrném naříznutí dbáme na přiměřený posuvový přítlak:  
                       a/ posuv příliš velký – přetížení motoru 
                       b/ posuv příliš malý – otupují se segmenty 
Po proříznutí řezaného materiálu vrátíme stůl až k dorazu na straně obsluhy a řezaný 
materiál vyjmeme. 
Při vlastním řezání zaujmeme stabilní postoj před řezným stolem a používáme předepsané 
OOP a dodržujeme výše uvedené bezpečnostní požadavky. 

     Vyvarujeme se dotyku otáčejícího se řezného kotouče!  

3.2.4   Vypnutí stroje. 

Motor po ukončení řezání vypneme vypínačem motoru.  
Na konci pracovního dne zkontrolujeme u stroje: 

- vypustíme z vany znečistěnou vodu vyndáním výpustní zátky, 
- vizuálně překontrolujeme celý stroj, zejména elektroinstalaci, 
- vyčistíme sítko vodního čerpadla, 
- vyčistíme vodní čerpadlo takto: vodní čerpadlo vyjmeme a ponoříme do vědra 

s čistou vodou, síťovou zástrčku zapojíme a stroj necháme asi 1 – 2 min. běžet, 
pak stroj vypneme, síťovou zástrčku vytáhneme a čerpadlo vrátíme zpět do vany, 

- očistíme celý stroj včetně řezného kotouče. 
Po skončení řezání důkladně zkontrolujeme řezný kotouč zda: 

- nejsou ulomené jednotlivé segmenty nebo jejich části, 
- nejsou viditelné praskliny na patě segmentů, 
- nejsou viditelné deformace řezacího kotouče, 
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- nejeví známky nepřípustně velkého opotřebení. 
UPOZORNĚNÍ:  Při zjištění vady na řezném kotouči tento neprodleně nahradíme 
nepoškozeným řezným kotoučem. Ostatní zjištěné závady neprodleně odstraníme. 

3.3   Pokyny údržbu stroje 

3.3.1   Ošetřování a běžná údržba a prováděná obsluhou 

K Vaší bezpečnosti a pro bezporuchový provoz stroje je nezbytné odborné pravidelné 
ošetření a údržba. Pro údržbu a opravy používejte jen originální náhradní díly. Dbejte 
prosím následujících pokynů.  

                Všechny opravárenské, udržovací a ošetřovací práce se smí být 
prováděny jen na vypnutém stroji a při vytažené zástrčce z el. přívodky. 

3.3.2   Údržba a opravy prováděné kvalifikovaným pracovníkem 

Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům stanoveným výrobcem. Toto 
zaručují vždy originální náhradní díly. Pro provedení údržbových prací je bezpodmínečně 
nutná přiměřená dílenská výbava. Je třeba dodržet technickými podmínkami předepsané 
seřízení, opravy, inspekce a termíny včetně údajů pro výměnu dílů. Tyto činnosti smí 
provádět pouze odborný personál. U všech prací, které provoz, příprava nebo seřízení 
stroje vyžadují a u bezpečnost podmiňujících činností jako jsou inspekce, ošetřování a 
opravy je třeba dbát pokynů pro údržbu v návodu na použití. Rozsah údržbářských prací 
je třeba zajistit, jak je vyžadováno. Při opravách a údržbě musí být pila na beton  vypnuta 
a zajištěna proti opětovnému zapnutí. Stroj a zde obzvláště spojení a šroubová spojení 
musí být očištěny ošetřovacími prostředky. Žádné agresivní prostředky se nesmí používat. 
Čisticí prostředky esmí obsahovat volná vlákna. Před čistěním stroje vodou  
nebo tryskáním párou /vysokotlaké čistění/ nebo jinými čistícími prostředky musí být 
všechny otvory zakryty a přilepeny, v zajištěném stavu nesmí žádná voda ani pára 
vniknout dovnitř stroje, zejména ne do elektrických částí. Po čistění musí být všechna 
zakrytí a přelepení úplně odstraněna. Ošetření a údržba smí být provedena jedině, když 
stroj je postaven na rovném a únosném základě. Jestliže při opravě a údržbě stroje je 
demontováno bezpečnostní zařízení pily, pak musí po skončení opravy být toto zařízení 
namontováno zpět a prokazatelně přezkoušena jeho správná funkce.  

3.3.3   Provozní prohlídky, zkoušky a ověřování 

Denně kontrolovat:  
Řádný stav stroje a diamantového řezacího kotouče.    
Dostupnost a správné upevnění ochranných zařízení  (kryt řezného kotouče, ochrana proti 
ostřiku apod.).  
Při zjištění bezpečnostní a funkční poruchy stroje je nutno stroj ihned odstavit z provozu  
a informovat provozovatele. 
Provádět pravidelné revize elektrického stavu ve lhůtách, v rozsahu a postupy dle 
požadavků ČSN 33 1600 ed. 2 pro skupinu B (při práci držený v ruce), tj. ve lhůtách 3 
měsíce.     
Bezpečnostní zkoušky elektrického zařízení po provedené opravě: 

1) zkouška správné funkce 
2) zkouška elektrické pevnosti 
3) zkouška ochranného spojení se zemí 

Uvedené zkoušky musí být prokazatelně provedeny pracovníkem s příslušnou 
kvalifikací v elektrotechnice. 
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3.3.4   Hledání chyb 

 
projev chyby možná příčina odstranění 

Motor 
Motor neběží Síťová zásuvka není dobře 

připojena                      
Síťovou zásuvku přezkoušet 
  

Působí ochrana motoru Počkat asi 5 min. a motor opět 
zapnout. 

Působí ochrana na  
stavebním rozvaděči.              

Ochranu přezkoušet 

Chyba na elektroinstalaci. Nechat překontrolovat 
elektroinstalaci elektrikářem 

Nečerpá voda Není zapnut spínač čerpadla                      Zapnout spínač čerpadla 
Není dostatek vody v nádrži Doplnit vodu 
Je ucpané sítko              Sítko vyčistěte 

Poškozené čerpadlo Nechat elektrikářem čerpadlo 
vyměnit  

Řezání 
Vysoké 
opotřebení 
segmentů 

Obložení příliš měkké Použít řezací kotouč s tvrdšími 
 segmenty nebo snížit přítlak. 
 

Segmenty jsou ve vztahu 
k výkonu motoru a            
                                     
přítlaku příliš úzké. 

Snížit přítlak nebo použít kotouč 
se širšími segmenty. 

Řezný kotouč tluče. Použít nový řezací kotouč, vše  
srovnat, přezkoušet řezací hřídel, 
popřípadě použít novou. 

Řezný kotouč odbíhá Přezkoušet vedení stolu, případně 
vyměnit. 

Abrasivní přísada materiálu. Použít kotouč s tvrdšími segmenty 
Vysoký přítlak.                       Snížit přítlak. 
Pojivo segmentů příliš tvrdé.                                       Použít řezný kotouč s měkčími 

segmenty, nebo zvýšit přítlak. 
 
 
 
Vysoké 
opotřebení 
Vysoké 
opotřebení 
Vysoké 

Příliš velká plocha segmentů Použít kotouč s méně segmenty, 
nebo zvýšit přítlak. Snížit hloubku 
řezu, /stupňovitý postup řezání/. 

Opotřebované segmenty Použít nový řezací kotouč 
Diamantová zrna jsou 
zatlačena do pojiva.                

Segmenty nechat naostřit a při 
pokračování v další práci snížit 
přítlak. 

Malý přítlak. Přítlak zvýšit 
Plocha segmentů zanesena 
kalem.                                

Segmenty nově nabrousit/ostřící 
destička/. 
 

Stranově opotřebené         
segmenty, žádná řezná           
vůle. 

Použít nový řezací kotouč, nebo 
zajistit opravu. Zkontrolovat řezací 
hřídel, případně vyměnit. 
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Zablokování řezného kotouče Při zajištěném stroji demontovat      
kryt a vnitřek vyčistit případně    
vyměnit poškozený řezný kotouč. 

3.3.5   Náhradní díly 

Jakým způsobem obdržíte rychle a správně požadované náhradní díly  
Ve Vaší objednávce uveďte především 
  a/ model pro který je díl určen  
          b/ číslo pozice a označení náhradního dílu 
          c/ počet požadovaných náhradních dílů 
          d/ adresa dodání dílů 
         e/ způsob dodání – vyzvednout u výrobce nebo poštou 
               /obchodní balík, profi balík, přepravní službou /sběrná služba/ 

3.3.6   Ochrana životního prostředí 

Pro ochranu životního prostředí je třeba zajistit ekologickou likvidaci provozních  
a pomocných materiálů jakož i vyměněných dílů dle platných předpisů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 – prohlášení o shodě 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EC Declaration of Conformity 

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění 
 
 

My,   KOVO Věšín, s.r.o. 

  Voltuš 59, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 

 IČ: 271 93 934 
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prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že 
 
 

výrobek: Pila na beton  
  
typ: KV 350 
  
 
určený k řezání horninového materiálu suchými nebo mokrými diamantovými řezacími kotouči 
v režimu mokrého řezání na staveništích a stavbách, na který se toto prohlášení vztahuje,  
je za podmínek obvyklého použití bezpečný a je ve shodě s následujícími technickými předpisy: 
 

České normy Evropské normy 

ČSN EN12418+A1:2009 EN12418:2000+A1:2009 

ČSN EN 61029-1 ed. 3:2009 EN 61029-1 ed. 3:2009 

ČSN EN 61000-3-2 ed. 2:2001 EN 61000-3-2 ed. 2:2000 

 
a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU: 
 

NV 176/2008 Sb., v platném znění 2006/42/EC – including amendments  

NV 17/2003 Sb., v platném znění 2006/95/EC – including amendments  

NV 616/2006 Sb., v platném znění 2004/108/ES – including amendments 

 
 
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 10 
 
Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona  
č. 22/1997 Sb., v platném znění.    
 
 
Vydáno ve Věšíně dne 25.1.2010      
 

 ………..……..………….……………… 
 jméno – jednatel společnosti 

                                                                                                                                        

Příloha č. 2 – schéma el. zapojení 
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Příloha č. 3 – výkres sestavy pily na beton 

 


