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K3000, K3000 Wet

Návod k pouÏití
NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, peãlivû 
návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili 

pokyny v nûm uvedené.



VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ
Symboly vyobrazené na tûlese 

stroje:

V¯STRAHA!   Pfii nesprávném nebo 
neopatrném pouÏití se zafiízení mÛÏe stát 
nebezpeãn˘m nástrojem, coÏ mÛÏe obsluze 
nebo dal‰ím osobám zpÛsobit závaÏná nebo 
smrtelná zranûní.

NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, 
prosím, peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se, 
Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm 
uvedené.

VÏdy pouÏívejte:

• Schválenou ochrannou pfiilbu

• Schválenou ochranu sluchu

• Ochranné br˘le ãi ‰tít

Tento v˘robek vyhovuje platn˘m pfiedpisÛm 
CE.

V¯STRAHA!  Pfii zkracování se tvofií prach, 
kter˘ mÛÏe zpÛsobit po‰kození pfii vdechování. 
PouÏívejte schválenou ochranu dechu. Dbejte, 
aby byla v místû dobrá ventilace.

V¯STRAHA!  Jiskry od fiezného kotouãe mohou 
zpÛsobit poÏár v hofilav˘ch materiálech, jako: 
benzín, dfievo, suchá tráva a jiné.

V¯STRAHA!  Zpûtné rázy mohou b˘t náhlé, 
rychlé a silné a mohou zpÛsobit Ïivotu 
nebezpeãná zranûní. Pfieãtûte si pokyny v 
návodu pfied pouÏitím stroje a dodrÏujte je.

Oznaãení t˘kající se ochrany Ïivotního 

prostfiedí. Symboly na v˘robku nebo jeho obalu 
oznaãují, Ïe tento v˘robek nesmí b˘t likvidován 
jako domácí odpad. Místo toho musí b˘t 
odevzdán do pfiíslu‰né recyklaãní stanice pro 
recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.

Zaji‰tûním odpovídající likvidace tohoto v˘robku 
pomÛÏete zabránit potenciálnímu negativnímu 
dopadu na Ïivotní prostfiedí a zdraví lidí, kter˘ by jinak mohl b˘t 
dÛsledkem nesprávné likvidace tohoto v˘robku.

Podrobnûj‰í informace o recyklaci tohoto v˘robku získáte na 
mûstském úfiadû, u sluÏby zaji‰Èující zpracování domácího odpadu 
nebo v prodejnû, kde jste v˘robek zakoupili.

Dal‰í symboly/‰títky na zafiízení se t˘kají zvlá‰tních 

certifikaãních poÏadavkÛ pro urãité obchodní trhy.

Symboly v návodu k pouÏití:

Kontrola a/nebo údrÏba se provádí s vypnut˘m 
motorem a kabelem vytaÏen˘m ze zásuvky.

VÏdy pouÏívejte schválené ochranné rukavice.

Pro zaji‰tûní správné funkce je nutné zafiízení 
pravidelnû ãistit.

Vizuální kontrola.

Je nutno pouÏívat ochranné br˘le ãi ‰tít.
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CO JE CO?
Co je co na zkracovaãce - K3000
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1 Zadní rukojeÈ 9 Typov˘ ‰títek
2 Kryt fiezacího disku 14”

3 ¤ezací kotouã

4 Zablokování osy

5 Pfiední rukojeÈ

6 Inspekãní víãka

7 ZaráÏka vypínaãe

8 Vypínaã proudu

10 DrÏáky kartáãkÛ

11 Uhelné kartáãky

12 Kryt fiezacího disku 12” (Verze modelu)

13 Pfiipojení pro vysavaã

14 Kombinovan˘ klíã

15 Návod k pouÏití
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CO JE CO?
Co je co na zkracovaãce - K3000 Wet?

1 Zadní rukojeÈ 10 Vodní kohoutek
2 Kryt fiezacího disku

3 Vodní v˘bava

4 ¤ezací kotouã

5 Zablokování osy

6 Pfiední rukojeÈ

7 Inspekãní víãka

8 ZaráÏka vypínaãe

9 Vypínaã proudu

11 Pfiívod vody s omezovaãem prÛtoku

12 Typov˘ ‰títek

13 DrÏáky kartáãkÛ

14 Uhelné kartáãky

15 Zemní jistiã

16 Kombinovan˘ klíã

17 Návod k pouÏití
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Opatfiení pfied pouÏitím nové 

zkracovaãky

• NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, peãlivû 
návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili 
pokyny v nûm uvedené.

• Stroj je urãen pouze pro fiezání tvrd˘ch materiálÛ, jako jsou 
beton, cihly, kamenné zdivo jakoÏ i litina a cementové roury.

• Zajistûte pravidelné kontroly a provádûní základního sefiízení a 
oprav rozbru‰ovací pily u autorizovaného dodavatele 
spoleãnosti Husqvarna.

Spoleãnost Husqvarna Construction Products dodrÏuje zásadu 
prÛbûÏného v˘voje produktÛ. Spoleãnost Husqvarna si vyhrazuje 
právo zmûn konstrukce a vzhledu bez pfiedchozího oznámení a 
zavedení zmûn konstrukce bez dal‰ích závazkÛ.

Ve‰keré informace a údaje v tomto návodu na obsluhu byly platné 
v okamÏiku jeho pfiedání do tisku.

Osobní ochranné pomÛcky

• Ochranná pfiilba

• Ochrana sluchu

• Ochranné br˘le ãi ‰tít

• Dechová rou‰ka

• Silné rukavice s jist˘m úchopem.

• Pfiiléhav˘, siln˘ a pohodln˘ odûv, kter˘ dovolí plnou pohyblivost.

• PouÏijte ochranu nohou, doporuãenou pro ten materiál, kter˘ 
chcete fiezat.

• Vysoké boty s ocelovou ‰piãkou a neklouzavou podráÏkou.

• VÏdy mûjte po ruce soupravu pro poskytování první pomoci.

!
V¯STRAHA!  Za Ïádn˘ch okolností není 

dovoleno mûnit pÛvodní konstrukci stroje bez 

schválení v˘robce. VÏdy pouÏívejte originální 

náhradní díly. Neoprávnûné zmûny a nebo 

pouÏití nepovolného pfiíslu‰enství mÛÏe 

zpÛsobit váÏné zranûní nebo smrt uÏivatele ãi 

jin˘ch osob.

!
V¯STRAHA!  Pfii pouÏití v˘robkÛ, které fieÏou, 

brousí, vrtají, dobru‰ují nebo formují materiál, 

mÛÏe vznikat prach a v˘pary, které mohou 

obsahovat ‰kodlivé chemikálie. Zjistûte, z 

ãeho sestává materiál, s kter˘m pracujete, a 

pouÏijte vhodnou obliãejovou nebo d˘chací 

masku.

!
V¯STRAHA!  Motorová rozbru‰ovací pila je 

nebezpeãn˘ nástroj, kdyÏ se pouÏívá 

nedbal˘m nebo nesprávn˘m zpÛsobem, a 

mÛÏe zpÛsobit váÏná nebo dokonce smrtelná 

zranûní. Je mimofiádnû dÛleÏité, abyste si 

prostudovali tento Návod k obsluze a 

pochopili jeho obsah.

!
V¯STRAHA!  Pfii kaÏdém pouÏití stroje je 

nutné pouÏívat schválené osobní ochranné 

pomÛcky. Osobní ochranné pomÛcky 

nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníÏí 

míru poranûní v pfiípadû, Ïe dojde k nehodû. 

PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v˘bûru 

správného vybavení.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Obecná bezpeãnostní upozornûní

UloÏte si ve‰kerá upozornûní a pokyny pro pouÏití v budoucnu.

Termín „elektrick˘ nástroj“ v upozornûních oznaãuje buì nástroj 
napájen˘ ze sítû (kabelem), nebo napájen˘ z baterií (bezdrátov˘).

Bezpeãnost pracovního prostoru

• UdrÏujte pracovní prostor ãist˘ a dobfie osvûtlen˘. Pfieplnûné ãi 
tmavé prostory nahrávají nehodám.

• NepouÏívejte elektrické nástroje ve v˘bu‰ném prostfiedí, 
napfiíklad v pfiítomnosti hofilav˘ch kapalin, plynÛ ãi prachu.  
Elektrické nástroje vytváfiejí jiskry, které mohou zapálit prach 
nebo v˘pary.

• Pfii práci s elektrick˘m nástrojem musí b˘t dûti i okolostojící 
osoby v dostateãné vzdálenosti. Rozpt˘lení mÛÏe zpÛsobit, Ïe 
ztratíte kontrolu nad nástrojem.

• NepouÏívejte za nepfiíznivého poãasí. Napfi. hustá mlha, dé‰È, 
siln˘ vítr, velk˘ chlad atd. Práce za ‰patného poãasí je 
namahavá a mÛÏe vést k nebezpeãn˘m okolnostem, napfi. ke 
kluzkému podloÏí.

• Zajistûte, aby pfii fiezání nemohlo dojít k uvolnûní a pádu 
materiálu a tím k následnému pracovnímu úrazu.  Zvlá‰tní 
pozornost vûnujte práci ve svaÏitém terénu.

Bezpeãnost pfii pouÏívání el. energie

• Zástrãky elektrick˘ch nástrojÛ musí odpovídat el. zásuvce. 
Zástrãku nikdy Ïádn˘m zpÛsobem neupravujte. U 
uzemnûn˘ch elektrick˘ch nástrojÛ nepouÏívejte Ïádné 
adaptéry. PÛvodní zástrãky a odpovídající zásuvky sniÏují 
nebezpeãí úrazu el. proudem.

• ZabraÀte tûlesnému kontaktu s uzemnûn˘mi povrchy, napfi. 
trubkami, radiátory, sporáky a chladniãkami. Pokud je lidské 
tûlo uzemnûno, hrozí vût‰í nebezpeãí úrazu el. proudem.

• Elektrick˘ nástroj nesmí b˘t vystaven vût‰í vlhkosti, neÏ je 
vlhkost zpÛsobená proplachovacím vodním systémem. 
Nevystavujte elektrick˘ nástroj de‰ti. Pokud do elektrického 
nástroje vnikne voda, zvy‰uje se nebezpeãí úrazu elektrick˘m 
proudem.

• Nezacházejte hrubû s napájecím kabelem. Nikdy elektrick˘ 
nástroj za kabel nenoste. Za kabel netahejte a neodpojujte 
nástroj od sítû taháním za kabel. Nevystavujte napájecí kabel 
pÛsobení tepla, oleje, nepo‰koìte ho ostr˘mi hranami nebo 
pohybliv˘mi ãástmi. Po‰kozen˘ nebo ohnut˘ kabel zvy‰uje 
nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.

• Pfii pouÏívání elektrického nástroje venku pouÏijte prodluÏovací 
kabel urãen˘ pro venkovní pouÏití. PouÏití kabelu urãeného pro 
venkovní pouÏití sniÏuje nebezpeãí úrazu elektrick˘m 
proudem.

• Zkontrolujte, zda není kabel a prodluÏovací kabel po‰kozen a 
je v dobrém stavu. Nikdy nepouÏívejte stroj je-li kabel 
po‰kozen, dejte jej opravit do autorizované dílny.

• ProdluÏovací kabel nesmí b˘t zamotan˘ - zvy‰uje se tím 
nebezpeãí jeho pfiehfiátí.

• Stroj je nutno zapojit do zásuvky s uzemnûním. Zkontrolujte, 
aby napûtí v síti souhlasilo s tím, které je uvedeno na ‰títku na 
stroji.

• Dohlédnûte na to, aby byl kabel za vámi kdyÏ zaãnete pracovat 
se strojem, aby nedo‰lo k po‰kození kabelu.

!
V¯STRAHA!  Pozornû si pfieãtûte v‰echna 

bezpeãnostní upozornûní a pokyny. Pfii 

nedodrÏení upozornûní a pokynÛ mÛÏe dojít k 

úrazu elektrick˘m proudem, poÏáru nebo 

váÏnému poranûní.

!
V¯STRAHA!  Bezpeãnostní vzdálenost od 

rozbru‰ovacího stroje je 15 metrÛ. Jste 

zodpovûdni za to, Ïe se v pracovním okruhu 

nezdrÏují zvífiata a diváci. Nezaãnûte fiezat 

pokud není pracovní okruh voln˘ a pokud vy 

nestojíte pevnû.

!
V¯ STRAHA! Neom˘vejte stroj vodou, 

protoÏe voda by mohla vniknout do 

elektrického systému nebo do motoru a 

mohlo by dojít k po‰kození stroje nebo ke 

zkratu.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Osobní bezpeãnost

• Pfii práci s elektrick˘m nástrojem dávejte pozor, sledujte co 
dûláte a pouÏívejte zdrav˘ rozum. Nepracujte s elektrick˘m 
nástrojem pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, 
alkoholu ãi lékÛ. Pfii práci s elektrick˘m nástrojem staãí 
okamÏik nepozornosti a následkem mÛÏe b˘t váÏn˘ úraz.

• PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. VÏdy pouÏívejte 
ochranu zraku. Ochranné vybavení, napfi. protiprachová 
maska, neklouzavá ochranná obuv, pfiilba nebo ochrana sluchu 
pouÏité správn˘m zpÛsobem sniÏují nebezpeãí úrazu.

• ZabraÀte náhodnému spu‰tûní.  Pfied pfiipojením k el. napájení 
nebo vloÏením baterií, zvednutím nebo no‰ením nástroje se 
pfiesvûdãte, Ïe je vypínaã v pozici vypnuto (OFF).  Pfiená‰ením 
elektrick˘ch nástrojÛ s prstem na spou‰ti nebo zapnut˘ch 
elektrick˘ch nástrojÛ nahráváte nehodám.

• Pfied zapnutím el. nástroje vyjmûte jak˘koli sefiizovací klíã nebo 
klíã na matice. Klíã ponechan˘ na rotující ãásti el. nástroje 
mÛÏe zpÛsobit úraz.

• Nenatahujte se pfiíli‰ daleko. Neustále pevnû stÛjte a drÏte 
rovnováhu. Budete tak mít lep‰í kontrolu nad nástrojem v 
neoãekávan˘ch situacích.

• Noste vhodn˘ odûv. Nenoste volné obleãení ani ‰perky. 
UdrÏujte vlasy, odûv i rukavice mimo dosah pohybliv˘ch ãástí. 
Pohyblivé ãásti mohou zachytit voln˘ odûv, ‰perky nebo 
dlouhé vlasy.

• Pokud jsou zafiízení pfiizpÛsobena pro pfiipojení odsávaãÛ a 
lapaãÛ prachu, musí b˘t pfiipojeny a správnû pouÏity. PouÏitím 
lapaãÛ prachu sniÏujete rizika spojená s v˘skytem prachu.

• Pokud motor bûÏí, dodrÏujte bezpeãnou vzdálenost od 
fiezn˘ch kotouãÛ.

PouÏití elektrick˘ch nástrojÛ a péãe o nû

• Pfii práci s elektrick˘mi nástroji nepouÏívejte násilí. PouÏívejte 
správn˘ elektrick˘ nástroj pro danou aplikaci. Správn˘ 
elektrick˘ nástroj vykoná práci lépe a bezpeãnûji rychlostí, pro 
kterou byl navrÏen.

• NepouÏívejte el. nástroj, pokud nefunguje vypínaã pro zapnutí 
a vypnutí. KaÏd˘ elektrick˘ nástroj, kter˘ nelze ovládat 
vypínaãem, je nebezpeãn˘ a musí se opravit.

• Pfied jak˘mkoli nastavováním, v˘mûnou pfiíslu‰enství nebo 
uloÏením el. nástroje odpojte zástrãku od napájení nebo 
vyndejte z nástroje baterie. Takováto preventivní bezpeãnostní 
opatfiení sniÏují riziko náhodného spu‰tûní el. nástroje.

• NepouÏívané el. nástroje ukládejte mimo dosah dûtí a 
nedovolte, aby s nástrojem pracovaly osoby, které ho dobfie 
neznají nebo si nepfieãetly tento návod k pouÏití nástroje. 
Elektrické nástroje jsou v rukou nepro‰kolen˘ch uÏivatelÛ 
nebezpeãné.

• Provádûjte údrÏbu el. nástrojÛ. Kontrolujte chybné zarovnání 
nebo spojení pohybliv˘ch ãástí, rozbití jak˘chkoli ãástí nebo 
jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz elektrického nástroje. 
Pokud je elektrick˘ nástroj po‰kozen, nechte ho opravit. 
Mnohé nehody jsou zpÛsobeny ‰patnou údrÏbou elektrick˘ch 
nástrojÛ.

• UdrÏujte fiezací nástroje ostré a ãisté. Správnû udrÏované 
fiezací nástroje s ostr˘m ostfiím jsou ménû náchylné k 
„zakousnutí a snadnûji se ovládají.

• PouÏívejte elektrick˘ nástroj, pfiíslu‰enství a vsazené noÏe 
podle tûchto pokynÛ. V úvahu je tfieba brát pracovní podmínky 
a provádûnou práci. PouÏitím elektrického nástroje k jinému 
úãelu, neÏ pro kter˘ je urãen, mÛÏe mít za následek vznik 
nebezpeãné situace.

• Nikdy nepouÏívejte stroj, jehoÏ konstrukce byla jakkoli 
pozmûnûna oproti jeho pÛvodním specifikacím.

• Zkontrolujte, Ïe nejsou v prostoru fiezání taÏeny trubky nebo 
elektrická vedení.

• VÏdy zkontrolujte a oznaãte prÛbûh plynového vedení.  ¤ezání 
v blízkosti plynového vedení je vÏdy nebezpeãné.  Ujistûte se, 
Ïe pfii fiezání nevznikají jiskry, aby nehrozilo nebezpeãí 
v˘buchu.  Soustfieìte se na dan˘ úkol.  Nedbalost mÛÏe vést k 
tûÏkému úrazu nebo smrti.

• Je-li stroj v chodu, musí b˘t kryt fiezacího vybavení vÏdy 
namontován.

Servis

• Servis elektrického nástroje smí provádût pouze kvalifikovaná 
osoba za pouÏití identick˘ch náhradních souãástek. Tím bude 
zaji‰tûna bezpeãnost elektrického nástroje.

¤ezací kotouãe

• Nepfiechovávejte ani nepfiepravujte zkracovaãku s nasazen˘m 
fiezn˘m kotouãem. V‰echny fiezné kotouãe je nutno po pouÏití 
se stroje sejmout a dobfie pfiechovávat.

• Buìte zvlá‰È opatrní s abrazivními kotouãi. Abrazivní kotouãe 
je nutno pfiechovávat na vodorovné plo‰e. Pfiechováváte-li 
abrazivní disk ve vlhku, mÛÏe dojít k poru‰ení vyváÏení a tím k 
po‰kození.

• U nov˘ch kotouãÛ zkontrolujte, zda nedo‰lo k jejich po‰kození 
pfii pfiepravû nebo skladování.

!
V¯STRAHA!  Nadmûrné vystavení vibracím 

mÛÏe u osob se zhor‰enou funkcí krevního 

obûhu vést k poruchám obûhového nebo 

nervového systému. V pfiípadû, Ïe byste 

pocítili pfiíznaky obtíÏí zpÛsoben˘ch 

nadmûrn˘m vystavením vibracím, obraÈte se 

na svého lékafie. Mezi tyto pfiíznaky mÛÏe 

patfiit znecitlivûní nûkter˘ch ãástí tûla, ztráta 

citu v rukou, brnûní, píchání, bolest, ztráta 

síly, zmûna barvy nebo stavu kÛÏe. Tyto 

pfiíznaky se normálnû objevují na prstech, 

rukou a zápûstích.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Bezpeãnostní vybavení stroje

Tato ãást popisuje bezpeãnostní vybavení stroje, jeho úãel a 
zpÛsob, kter˘m by se mûla provádût kontrola a údrÏba, aby byla 
zaji‰tûna jeho správná funkce. Pokud chcete zjistit, kde je toto 
vybavení na stroji umístûno, prostudujte si ãást Co je co?

Vypínaã proudu

Vypínaã proudu se pouÏívá ke spu‰tûní a zastavení stroje

Kontrola vypínaãe

• SpusÈte stroj, pusÈte vypínaã a zkontrolujte, Ïe se motor a 
fiezn˘ disk zastavil.

• Po‰kozen˘ vypínaã vám vymûní autorizovaná dílna.

ZaráÏka vypínaãe

ZaráÏka vypínaãe je konstruována tak, aby zabránila nezámûrné 
aktivaci vypínaãe. Stisknete-li zaráÏku (A) vypne se vypínaã (B).

ZaráÏka vypínaãe zÛstane stisknuta tak dlouho jak je stisknut 
vypínaã. Povolíte-li úchvat drÏadla pfiejde jak vypínaã tak i zaráÏka 
vypínaãe zpût do pÛvodní polohy. K tomu dojde pomocí dvou na 
sobû nezávisl˘ch systémÛ zpûtn˘ch per. Tato poloha má za 
následek to, Ïe se stroj zastaví a vypínaã se zablokuje.

Kontrola zaráÏky vypínaãe

• Zkontrolujte, Ïe je vypínaã zablokován, je-li zaráÏka vypínaãe 
ve své pÛvodní poloze.

• Stisknûte zaráÏku vypínaãe a zkontrolujte, Ïe se po pu‰tûní 
vrátí do své pÛvodní polohy.

• Zkontrolujte, Ïe vypínaã i zaráÏka vypínaãe jdou zlehka a Ïe 
jejich systém zpûtn˘ch per funguje.

• SpusÈte stroj, pusÈte vypínaã a zkontrolujte, Ïe se motor a 
fiezn˘ disk zastavil.

Postupné spou‰tûní a ochrana proti 
pfietíÏení

Stroj je vybaven elektronicky ovládan˘m mûkk˘m spou‰tûním a 
ochranou proti pfietíÏení.

Je-li stroj pfietíÏen nad urãit˘ stupeÀ, zaãne motor pulzovat. 
SníÏíte-li zatíÏení, pfiejde motor do normální polohy a vy mÛÏete 
pokraãovat v fiezání

Pracuje-li stroj i nadále s pulzujícím motorem, vypne elektronika 
po chvíli proud. âím vût‰í pfietíÏení tím rychleji se stroj vypne.

Uváznete-li s rozbru‰ovací pilou, vypne elektronika okamÏitû 
proud.

Kryt fiezacího disku

Tento kryt je namontován nad fiezacím kotouãem a je konstruován 
tak, aby chránil uÏivatele pfied odmr‰tûn˘mi odfiezky.

Kontrola krytu fiezacího disku.

• Zkontrolujte, Ïe je kryt kompletní a Ïe nemá Ïádné trhlinky ani 
deformace.

!
V¯STRAHA!  Nikdy nepouÏívejte stroj, kter˘ 

má po‰kozené bezpeãnostní vybavení! 

Pravidelnû provádûjte kontrolu a údrÏbu 

popsanou v této ãásti.

Servis a opravy stroje vyÏadují speciální 

odborné ‰kolení. To platí zejména pro 

bezpeãnostní vybavení stroje. V pfiípadû, Ïe 

by stroj nevyhovûl pfii nûkteré z níÏe 

uveden˘ch kontrol, je nutno vyhledat 

servisní opravnu. KaÏdému zákazníkovi, kter˘ 

zakoupí kter˘koli z na‰ich v˘robkÛ, 

zaruãujeme dostupnost profesionálních oprav 

a servisních prací. Pokud prodejce, kter˘ vám 

stroj prodal, neposkytuje servisní práce, 

poÏádejte jej o adresu na‰í nejbliÏ‰í servisní 

opravny.

!
V¯STRAHA!  Pfied spu‰tûním stroje vÏdy 

zkontrolujte, Ïe je kryt správnû namontován. 

Zkontrolujte také, zda je fiezací kotouã 

správnû namontován a zda není po‰kozen. 

Po‰kozen˘ fiezací kotouã mÛÏe zpÛsobit úraz. 

Viz pokyny v ãásti MontáÏ
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Zemní jistiã (K3000 Wet)

Zemní jistiãe chrání stroj v pfiípadû elektrické závady.

Kontrolka oznaãuje, Ïe je zemní jistiã zapnut a stroj lze zapnout.  
Pokud kontrolka nesvítí, stisknûte tlaãítko RESET (zelené).

Zkontrolujte zemní jistiã

• Zapojte stroj do el. zásuvky.  Stisknûte tlaãítko RESET (zelené) 
a rozsvítí se ãervená kontrolka.

• Nastartujte stroj.

• Stisknûte tlaãítko TEST (modré).

• Zemní jistiã by mûl sepnout a stroj by se mûl okamÏitû 
vypnout.  Pokud se tak nestane, obraÈte se na svého prodejce. 

• Resetujte stroj pomocí tlaãítka RESET (zelené). 

¤ezací kotouãe

V‰eobecnû

• Zkracovací disky jsou ve dvou základních provedeních: 
abrasivní disky a diamantové kotouãe.

• Nejekonomiãtûj‰í jsou nejãastûji fiezací disky o vysoké kvalitû. 
¤ezací disky o niÏ‰í kvalitû mají ãasto niÏ‰í fiezací schopost a 
krat‰í Ïivotnost, coÏ znamená vy‰‰í náklady ve vztahu k 
mnoÏství opracovaného materiálu.

• Dohlédnûte na to, aby byla pouÏita správná nábojnice k tomu 
fieznému disku, kter˘ je nasazen na stroji. Viz návod pod 
rubrikou MontáÏ fiezného disku.

Vhodné fiezací kotouãe

*Bez vody

¤ezací kotouãe pro rÛzné materiály

Ruãní vysokorychlostní stroje

Na‰e fiezací kotouãe jsou vyrobeny pro vysokorychlostní pfienosné 
rozbru‰ovací pily. PouÏíváte-li fiezací kotouãe od jin˘ch v˘robcÛ, 
zkontrolujte, zda jejich kotouãe splÀují v‰echny pfiedpisy a 
poÏadavky, které jsou nutné pro tento druh rozbru‰ovací pily.

Zvlá‰tní typy

Nûkteré fiezací kotouãe jsou konstruovány pro pevné zafiízení a k 
pouÏití s pfiíslu‰enstvím. Tyto kotouãe nelze pouÏívat k pfienosn˘m 
rozbru‰ovacím pilám.

VÏdy se spojte s místními úfiady a zkontrolujte, zda postupujete 
dle pfiíslu‰n˘ch pfiepisÛ.

!
V¯STRAHA!  ¤ezací kotouã se mÛÏe rozbít a 

zpÛsobit uÏivateli velké ‰kody.

Nikdy nepouÏívejte fiezací kotouã s 

oznaãením niÏ‰ího poãtu otáãek neÏ co je 

uvedeno na rozbru‰ovací pile.

Nikdy nepouÏívejte fiezn˘ kotouã k fiezání 

jiného materiálu neÏ toho, pro kter˘ je urãen.

¤ezací kotouãe K3000 K3000 Wet

Abrazivní kotouãe Ano Ano*

Diamantové 
kotouãe

Ano Ano

Nouzov˘ kotouã Ne Ne

Beton Kov Plast
Abrazivní 

kotouãe
X X X

Diamantové 

kotouãe
X
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Vibrace v kotouãích

PouÏíváte-li pfiíli‰ velk˘ nátisk, mÛÏe disk ztratit svou kulatost a 
mÛÏe zaãít vibrovat.

Men‰í nátisk mÛÏe eliminovat vibraci. Jinak vymûÀte disk. Je 
nutno, abyste pouÏili disk, urãen˘ k práci s tím materiálem, kter˘ 
budete fiezat.

Abrazivní kotouãe

¤ezací materiál v abrazivních kotouãích tvofií brusná zrnka, 
spojená pomocí organick˘ch pojidel. "Zesílené fiezací kotouãe" 
jsou vybudovány na bázi textilu nebo vláken, coÏ zabrání úplnému 
rozlomení pfii maximálním poãtu otáãek, kdyby do‰lo k popraskání 
nebo po‰kození kotouãe.

Prestanda fiezacího kotouãe je dána typem a velikostí brusn˘ch 
zrnek a typem a tvrdostí pojidla.

¤ezací kotouã musí b˘t oznaãen stejn˘m poãtem otáãek nebo 
vy‰‰ím ve srovnání s tím, kter˘ je uveden na ‰títku na rozbru‰ovací 
pile. Nikdy nepouÏívejte fiezací kotouã s niÏ‰ím poãtem otáãek neÏ 
s tím, kter˘ je uveden na rozbru‰ovací pile.

Dohlédnûte na to, aby nebyl fiezací kotouã po‰kozen nebo nemûl 
trhlinky.

Zkuste abrazivní disk tím, Ïe jej povûsíte na prst a lehce na nûj 
Èuknete rukojetí ‰roubováku nebo jin˘m pfiedmûtem. Neusly‰íte-li 
zcela jasn˘ a zvoniv˘ tón, je disk po‰kozen˘.

Brusné kotouãe pro rÛzné materiály

Diamantové kotouãe

Diamantové kotouãe se skládají z ocelové kostry opatfiené 
segmenty s prÛmyslov˘mi diamanty.

Diamantové kotouãe dají niÏ‰í náklady na pracovní úkon, ménû 
ãastou v˘mûnu kotouãe a konstantní hloubku fiezu.

Pfii pouÏití diamantového kotouãe dohlédnûte na to, aby se otáãel 
ve smûru ‰ipky na kotouãi.

Na zadní stranû stroje je ‰ipka, která udává smûr otáãení na ose 
disku.

PouÏívejte vÏdy jen ostr˘ diamantov˘ kotouã.

Materiály

Diamantové fiezací kotouãe jsou vhodné pro kamenné, 
Ïelezobetonové a dal‰í kompozitní materiály. Diamantové kotouãe 
nejsou vhodné pro fiezání kovu.

Diamantové kotouãe jsou v provedení o nûkolika stupních tvrdosti. 
"Mûkk˘" diamantov˘ kotouã má pomûrnû krátkou Ïivotnost a 
velkou schopnost fiezání. PouÏívá se v tvrd˘ch materiálech, jako je 
Ïula a tvrd˘ beton. "Tvrd˘" diamantov˘ kotouã má del‰í Ïivotnost, 
men‰í schopnost fiezání a je pouÏiteln˘ v mûkk˘ch materiálech, 
jako je cihla a asfalt.

Ostfiení diamantov˘ch kotouãÛ

Diamantové kotouãe mohou b˘t tupé, pouÏíváte-li nesprávn˘ 
podávací tlak nebo pfii fiezání nûkter˘ch materiálÛ jako silnû 
vyztuÏen˘ beton. Práce s tup˘m diamantov˘m kotouãem zpÛsobí 
pfiehfiátí, coÏ vede k odpadnutí diamantov˘ch segmentÛ.

Naostfiete kotouã tak, Ïe fieÏete v mûkkém materiálu, jako je 
pískovec nebo cihla.

Typ kotouãe Materiály

Kotouã na beton
Beton, asfalt, kamenné zdivo, litina, 
hliník, mûì, mosaz, kabely, pryÏ, 
umûlá hmota atd.

Kotouã na kovy Ocel, legované oceli a jiné tvrdé kovy.

!
V¯STRAHA!  NepouÏívejte brusné kotouãe s 

vodou. KdyÏ je brusn˘ kotouã vystaven 

pÛsobení vlhkosti, zhor‰uje se jeho v˘kon. 

!
V¯STRAHA!  Pfii fiezání umûl˘ch hmot pomocí 

diamantového kotouãe mÛÏe dojít ke 

zpûtnému odrazu, kdyÏ se materiál vlivem 

tepla vznikajícího pfii fiezání rozpustí a pfiilepí 

se ke kotouãi.
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
Suché fiezání s diamantov˘m kotouãem

Mokré fiezání s diamantov˘m kotouãem (K3000 

Wet)

Vodní chlazení, které se pouÏívá pfii fiezání betonu, chladí fiezací 
disk a zvy‰uje jeho Ïivotnost a zmen‰uje tvorbu prachu.

Pfiívod vody s omezovaãem prÛtoku (K3000 Wet)

Ve vodním konektoru je omezovaã prÛtoku, kter˘ dodává 
konstantní prÛtok bez ohledu na tlak vody. Omezovaã prÛtoku 
nelze rozebrat.

Obecné pracovní pokyny

Technika fiezání

NíÏe popsaná technika je v‰eobecného charakteru. Zkontrolujte 
údaje, protoÏe kaÏd˘ disk má individuální vlastnosti fiezání (napfi. 
diamantové kotouãe vyÏadují men‰í podávací tlak neÏ abrasivní/
brusné disky).

• Podepfiete opracovávan˘ kus tak, aby se dalo pfiedpokládat, co 
se mÛÏe stát a tak, aby fiez zÛstal bûhem práce otevfien˘

• Zajistûte, aby byl fiezací kotouã správnû upevnûn.

• DrÏte stroj vÏdy pevnû obûma rukama. DrÏte jej tak, aby se 
palce i prsty sevfiely kolem drÏadel.

• Pfied spu‰tûním stroje zkontrolujte, Ïe není disk s niãím ve 
styku.

• Zaãnûte fiezat s motorem na maximální otáãky.

• Nastartujte fiezání mûkce, nechte stroj pracovat, aniÏ byste 
nutili nebo tlaãili na disk. ¤eÏte vÏdy na maximální otáãky.

• Pohybujte diskem vpfied a vzad tak, abyste mûli co nejmen‰í 
kontaktní plochu mezi diskem a fiezan˘m materiálem. Tím 
udrÏujete teplotu disku co nejniÏ‰í a fiezání je úãinné.

!
V¯STRAHA!  Diamantové kotouãe se pfii 

pouÏití mohou velmi zahfiát. Zahfiát˘ kotouã 

se mÛÏe zdeformovat a mÛÏe zpÛsobit jak 

po‰kození stroje, tak poranûní obsluhy.

Pfii suchém fiezání vytáhnûte disk z fiezu po 

kaÏd˘ch 30 aÏ 60 sekundách a nechte ho 

bûÏet ve vzduchu po dobu asi 10 sekund, aby 

vychladl.

!
V¯STRAHA!  Diamantové kotouãe se pfii 

pouÏití mohou velmi zahfiát. Zahfiát˘ kotouã 

se mÛÏe zdeformovat a mÛÏe zpÛsobit jak 

po‰kození stroje, tak poranûní obsluhy.

Pfii mokrém fiezání je kotouã nepfietrÏitû 

ochlazován, aby nedo‰lo k jeho pfiehfiátí.

!
V¯STRAHA!  Tento oddíl popisuje základní 

bezpeãnostní pravidla pfii práci se 

zkracovaãkou. Daná informace nemÛÏe nikdy 

nahradit ty vûdomosti, které pracovník 

nabyde formou ‰kolení a praktické 

zku‰enosti. Octnete-li se v situaci, kde se 

cítíte nejist˘ co do dal‰ího pouÏití, obraÈte se 

k odborníkovi. ObraÈte se k va‰emu prodejci, 

vasemu servisu nebo ke zku‰enému 

pracovníkovi se zkracovaãkou. Vyhnûte se 

v‰emu pouÏívání, ke kterému se necítíte 

dostateãnû vy‰kolen!
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BEZPECNOSTNÍ P¤EDPISY
• Kryt fiezacího vybavení je nutno nastavit tak, aby zadní ãást 
naléhala na opracovávan˘ kus. Odpad a jiskry od fiezaného 
materiálu se sbírají v krytu a odvádí se od uÏivatele.

• Posunujte stroj ve smûru fiezacího disku. Tlak ze strany mÛÏe 
zniãit disk a je velmi nebezpeãn˘.

Jak zabránit zpûtnému rázu

Co je to zpûtn˘ ráz?

Odraz naz˘váme náhlou reakci, kdy se zkracovaãka a fiezn˘ disk 
odrazí od pfiedmûtu, kter˘ se dostal do styku s horním kvadrantem 
disku, tj. sektorem rizika odrazu.

Obecná pravidla

• Nikdy nezaãínejte fiezat horní ãtvrtinou kotouãe, jak je uvedeno 
na obrázku; této ãásti se fiíká také zóna zpûtného odrazu.

• DrÏte stroj vÏdy pevnû obûma rukama. DrÏte jej tak, aby se 
palce i prsty sevfiely kolem drÏadel.

• DrÏte dobfie rovnováhu a stÛjte pevnû.

• ¤eÏte vÏdy na maximální otáãky.

• StÛjte v pohodlné vzdálenosti od zpracovávaného kusu.

• Buìte opatrní pfii vsunutí kotouãe do stávajícího fiezu.

• Nikdy nefieÏte v˘‰e neÏ jsou va‰e ramena.

• Dejte pozor na to, zda se zpracovávan˘ kus nepfiesune nebo 
nestane-li se nûco jiného, co by mohlo zpÛsobit sevfiení fiezu a 
uskfiípnutí kotouãe.

ZasuÀte

Pull in vznikne, dojde-li k náhlemu zastavení spodního dílu disku 
nebo k uzavfiení fiezu. (Proãtûte si níÏe uveden˘ text pod titulkem 
"Základní pravidla" a "Smáãknutí/rotace", kter˘ probírá to jak se 
tomu vyhnete.)

Uskfiípnutí/rotace

Sevfie-li se fiez, dojde k uskfiípnutí. Stroj se mÛÏe náhle velmi 
siln˘m pohybem strhnout dolÛ.

Jak se vyhnout uskfiípnutí

Podepfiete zpracovávan˘ kus tak, aby fiez zÛstal otevfien˘ jak 
bûhem fiezání tak i po jeho dokonãení.

!
V¯STRAHA!  Naprosto se vyvarujte fiezání 

pomocí boku kotouãe; dojde takfika jistû k 

jeho po‰kození, zlomení a toto mÛÏe zpÛsobit 

velkou ‰kodu. UÏívejte pouze fiezn˘ díl.

Nenaklánûjte rozbru‰ovací pilu do strany, 

toto mÛÏe zpÛsobit uváznutí kotouãe nebo 

jeho zlomení a tím mÛÏe dojít k úrazu.

!
V¯STRAHA!  Odrazy mohou b˘t bleskovû 

rychlé, náhlé a tvrdé a mohou odrazit 

zkracovaãku a fiezn˘ disk smûrem k uÏivateli. 

Je-li fiezn˘ disk v pohybu ve chvíli kdy a kdyÏ 

udefií uÏivatele mÛÏe dojít k tûÏkému úrazu, 

dokonce i k ohroÏení Ïivota. Je nutné, abyste 

pochopil, co zpÛsobí odrazy a to, Ïe je moÏné 

se jim vyhnout opatrností a správnou 

pracovní technikou.
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MONTÁÎ
MontáÏ

MontáÏ fiezacího kotouãe

¤ezací disky Husqvarna jsou schváleny pro ruãní rozbru‰ovací pily. 
¤ezací kotouãe se vyrábûjí se tfiemi rÛzn˘mi prÛmûry centrick˘ch 
otvorÛ: 20 mm (0,787"), 22,2 mm (7/8") a 25,4 mm (1"). K 
dal‰ímu pfiizpÛsobení stroje k centrickému otvoru v fiezacímu disku 
se pouÏívají vloÏky, které souhlasí s osou stroje. PouÏívejte vÏdy 
vloÏku se správn˘m prÛmûrem! Na fiezacím disku je uveden 
prÛmûr centrického otvoru disku.

Disk se umístí na vloÏku (C) mezi vnitfiní podloÏkou pfiíruby (A) 
podloÏkou pfiíruby (B). PodloÏka pfiíruby se natoãí tak, aby správnû 
dosedla na osu.

·roub, kter˘ drÏí fiezací kotouã, se utáhne pomocí momentu 15-
25 Nm.

¤ezn˘ disk/osu lze zablokovat tím, Ïe dríte blokovací tlaãítko na 
zadní stranû stroje stisknuté.

Pfii montáÏi diamantového kotouãe na zkracovaãku dbejte na to, 
aby se otáãel ve smûru ‰ipky uvedené na kotouãi.

Na zadní stranû stroje je ‰ipka, která udává smûr otáãení na ose 
disku.

Vymûƒujete-li fiezací disk za nov˘ zkontrolujte také podloÏky 
pfiíruby a hnací osu. Viz návod pod rubrikou Kontrola hnací osy a 
podloÏek pfiíruby.

Kontrola hnací osy a podloÏek pfiíruby.

Zkontrolujte, Ïe jsou závity hnací osy nepo‰kozeny.

Zkontrolujte, Ïe kontaktní plochy fiezacího disku a podloÏek pfiíruby 
nejsou po‰kozené, mají správn˘ rozmûr a jsou ãisté a bûÏí správnû 
na hnací ose.

NepouÏívejte nikdy kfiivé, uraÏené, naraÏené nebo zneãi‰tûné 
podloÏky pfiíruby. NepouÏívejte podloÏky pfiíruby rÛzn˘ch rozmûrÛ.

Kryt fiezacího disku

Kryt musí b˘t vÏdy namontován na stroji.

Kryt fiezacího vybavení je nutno nastavit tak, aby zadní ãást 
naléhala na opracovávan˘ kus. Odpad a jiskry od fiezaného 
materiálu se sbírají v krytu a odvádí se od uÏivatele.

!
V¯STRAHA!  Pfied zapoãetím ãi‰tûní, údrÏby 

nebo montáÏe vÏdy vyjmûte kabel ze 

zásuvky.
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STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
Startování a vypínání

Pfied nastartováním (K3000 Wet)

Pfiipojení vody

Pfiipojte vodní hadici k pfiívodu vody (A). PrÛtok vody se reguluje 
pomocí vodního kohoutku (B).

Zemní jistiã

Zkontrolujte, zda je zemní jistiã zapnut. Kontrolka oznaãuje, Ïe je 
zemní jistiã zapnut a stroj lze zapnout.  Pokud kontrolka nesvítí, 
stisknûte tlaãítko RESET (zelené).

Zkontrolujte zemní jistiã. Prostudujte si pokyny v ãásti Kontrola a 
údrÏba bezpeãnostního vybavení stroje.

Startování

• Pfiední rukojeÈ uchopte levou rukou.

• Uchopte zadní drÏadlo pravou rukou.

• Stisknûte zaráÏku vypínaãe prav˘m palcem a stisknûte 
vypínaã.

• SpusÈte stroj bez zatíÏení a bezpeãn˘m zpÛsobem alespoÀ na 
30 sekund.

Vypínání

Pustíte-li vypínaã motor se zastaví.

!
V¯STRAHA!  Pfied startováním nezapomínejte 

na následující:

Stroj je nutno zapojit do zásuvky s 

uzemnûním.

Zkontrolujte, aby napûtí v síti souhlasilo s 

tím, které je uvedeno na ‰títku na stroji.

Dbejte na to, abyste stáli pevnû a aby se 

fiezn˘ disk nedostal s nûãím do styku.

Zajistûte, aby se v pracovní oblasti a jejím 

okolí nezdrÏovaly  nepovolané osoby ãi 

zvífiata.

!
V¯STRAHA!  ¤ezací kotouã se otáãí je‰tû 

nûjakou dobu po zastavení motoru. 
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ÚDRÎBA
ÚdrÏba

Chladicí systém

Stroj je vybaven úãinn˘m ventilátorem ke chlazení motoru. 
Chladicí vzduch nasávan˘ mfiíÏkou u zadního drÏadla prochází 
prostorem statoru a rotoru a pfiedním dílem korpusu motoru ven.

K tomu, aby stroj mûl stále plnohodnotné chlazení, je nutno drÏet 
otvory vstupu chladicího vzduchu ãisté a volné. Profukujte 
pravidelnû stroj stlaãen˘m vzduchem.

Elektrické napájení

Zkontrolujte, zda není kabel a prodluÏovací kabel po‰kozen a je v 
dobrém stavu. Nikdy nepouÏívejte stroj je-li kabel po‰kozen, dejte 
jej opravit do autorizované dílny.

V˘mûna uheln˘ch kartáãkÛ

Kontrolujte uhelné kartáãky nejménû jednou za mûsíc. Jsou-li 
kartáãky opotfiebované, prasklé nebo jinak deformované, je nutno 
je vymûnit za nové.

Pfii v˘mûnû uheln˘ch kartáãkÛ je nutno vymûnit v‰echny uhelné 
kartáãky.

• Sejmûte obû inspekãní víãka tím, Ïe povolíte oba vruty.

• Od‰roubujte kabel, kter˘ drÏí uheln˘ kartáãek. Potom zvednûte 
péro a vyjmûte kartáãek z jeho drÏáku.

• Oãistûte drÏáky kartáãkÛ such˘m ‰tûtcem.

• Opatrnû vyfoukejte prach.

• Namontujte nové uhelné kartáãky a zkontrolujte, zda se 
pohybují volnû ve sv˘ch drÏákách.

• Sklopte péra a pfii‰roubujte kabel.

• Nové uhelné kartáãky je nutno nejprve zajet po dobu 40 minut 
za chodu na volnobûh.

!
V¯STRAHA!  Kontrola a/nebo údrÏba se 

provádí s vypnut˘m motorem a kabelem 

vytaÏen˘m ze zásuvky.

!
V¯ STRAHA! Nikdy nepouÏívejte po‰kozené 

kabely.  Mohou zpÛsobit váÏná, dokonce i 

smrtelná zranûní.
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ÚDRÎBA
Kolm˘ ozuben˘ pfievod

Mazivo v pfievodovce je nutno vymûnit ve ãtyfimûsíãních 
intervalech. PouÏijte mazivo na ozubené pfievody dobré kvality.

Pfievod nelze zcela naplnit mazivem. Mazivo expanduje teplem, 
které vyvíjí stroj za chodu. Kdyby byl pfievod mazivem zcela 
naplnûn, mohlo by dojít ke zniãení tûsnûní a úniku maziva.

Korpus prevodovky pojme celkem 90 g maziva.

V˘mûna maziva

K v˘mûnû maziva v pfievodovce je nutno demontovat následující 
detaily:

1 PodloÏky pfiíruby, které drÏí fiezn˘ disk

2 Tûsnûní

3 Pomocná pfiíruba krytu

4 Kryt fiezacího disku

5 Ty ãtyfii ‰rouby, které drÏí ‰tít. Potom zvednûte ‰tít spolu s 
jednotkou hnacího kola z korpusu pfievodovky.

6 Vytfiete mazivo a naplÀte nov˘m mazivem pro pfievodovky 
dobré kvality. Korpus prevodovky pojme celkem 90 g maziva.

VAROVÁNÍ!  Buìte opatrni pfii demontáÏi, aby se nepo‰kodila 
tûsnûní. Tato se pouÏívají jako tûsnûní i jako distanãní tûlíska pfii 
nastavení pfievodovky.

Kontrola hnací osy a podloÏek pfiíruby.

Zkontrolujte, Ïe jsou závity hnací osy nepo‰kozeny. Zkontrolujte, 
Ïe kontaktní plochy fiezacího disku a podloÏek pfiíruby nejsou 
po‰kozené, mají správn˘ rozmûr a jsou ãisté a bûÏí správnû na 
hnací ose.

NepouÏívejte nikdy kfiivé, uraÏené, naraÏené nebo zneãi‰tûné 
podloÏky pfiíruby. NepouÏívejte podloÏky pfiíruby rÛzn˘ch rozmûrÛ.

Kontrola pfiívodu vody s omezovaãem 
prÛtoku

Pravidelnû kontrolujte a ãistûte filtr v pfiívodu a v pfiípadû potfieby 
ho vymûÀte.

1 Vy‰roubujte konektor.

2 Pomocí ‰roubováku nebo podobného nástroje vymáãknûte filtr 
(A).

3 Filtr vyãistûte nebo vymûÀte.

4 Pfii zpûtné montáÏi se pfiesvûdãte, zda je omezovaã prÛtoku 
(B) správnû nastaven, tj. vyklenutou stranou smûrem k 
pfiipojení spojky.

Denní údrÏba

1 Pfiesvûdãte se, zda jsou matice a ‰rouby utaÏené.

2 Zkontrolujte, zda vypínaã funguje bezpeãnû.

3 Oãistûte stroj zvenku.

4 Kontrola krytu fiezacího disku.

5 Kontrola stavu fiezného disku.

6 Zkontrolujte a oãistûte otvory vstupu chladicího vzduchu.

7 Zkontrolujte, zda není kabel a prodluÏovací kabel po‰kozen a 
je v dobrém stavu.
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Pozn. 1: Vibrace v drÏadlech, namûfiené dle ISO 8662-4

¤ezné vybavení

Max. rychlost noÏe, ot./min

4500

Technické údaje K3000 K3000 Wet

Motor

Tfiída ochrany I I

Zemní jistiã Ne Ano

Nominální napûtí, V

Europe 230 230

Great Britain 110 110

USA / Canada / Japan 100-120 100-120

Austrálie 230 230

Nominální v˘kon, W

Europe 2700/12 A 2700/12 A

Great Britain 2200/20 A 2200/20 A

USA / Canada / Japan 15 A, 50-60 Hz 15 A, 50-60 Hz

Austrálie 2300/10 A 2300/10 A

Hmotnost

Zkracovaãka bez fiezného disku, kg 8,8 8,9

Hladiny hluku

Hladina tlaku zvuku u ucha uÏivatele, pfii max. poãet otáãek 
mûfien dle EN ISO 11201, dB (A)

95 95

Hladina úãinku zvuku pfii max. poãet otáãek mûfien dle EN ISO 
3744, dB (A)

108 108

Hladiny vibrací

(viz poznámka 1)

Pfiední rukojeÈ, m/s2 1,7 1,7

Zadní rukojeÈ, m/s2 3,8 3,8

Chlazení vodou

Chlazení kotouãe vodou Ne Ano

Spojovací ãep Typ „Gardena“ Typ „Gardena“

Max. tlak vody, bar - 8

¤ezací kotouã, mm/

palcÛ
Max. obvodová rychlost, m/s

300/12 80

350/14 100
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TECHNICKÉ ÚDAJE
ES Prohlá‰ení o shodû

(Platí pouze pro Evropu)

Husqvarna Construction Products, SE-433 81 Göteborg, ·védsko, tel. +46-31-949000, zaruãuje tímto, Ïe zkracovaãkaHusqvarna 

K3000, K3000 Wet s ãíslem série roku 2008 a dále (rok je zfietelnû udán na typovém ‰títku i s následujícím ãíslem série) odpovídá 
pfiedpisum DIREKTIVY RADY:

   - ze dne 22.ãervna 1998 "t˘kající se strojÛ" 98/37/ES, pfiíloha IIA.

   - ze dne 15. prosince 2004 "t˘kající se  elektromagnetické kompatibility" 2004/108/EEC.

   - z 12. prosince 2006 „o elektrickém vybavení“ 2006/95/EC.

Byly uplatnûny následující standardní normy: EN ISO 12100-2, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3.

Dodaná zkracovaãka je shodná s tím exempláfiem, kter˘ pro‰el homologaãním procesem EG.

Göteborg, 5. kvûtna 2008

Ove Donnerdal, Vedoucí rozvoje
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