FS 80
FS 160
FS 250
FS 350

cs

Originál návodu k použití

www.metabo.com

Made in Germany

1
6.29021
(6.31031)

A

B

2

3

6 (6.29023)

C

5 (6.29024)

6.29022

4 (6.29025)

D
6.31019

8
6.31020

9
10

7
E

F
3

6

G
2

Originální návod k použití
1. Upřesněné podmínky užití
Vodicí kolejnice umožňují přesné a beztřískové řezání
prken a desek s následujícími ručními kotoučovými
pilami a řezacími pilami společnosti Metabo:
KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68
Plus, KS 18 LTX 57, KS 18 LTX 66 BL, KS 66 BL.
Pokud je použito vhodné příslušenství, mohou být
použita i tato zařízení společnosti Metabo:
Ruční kotoučové pily společnosti Metabo: KS 54, KS
54 SP, KSE 55 Plus, KS 66, KSE 68 Plus, KSA 18
LTX, KSAP 18.
S touto vodicí kolejnicí jsou použitelné i mnohé
kotoučové pily společností:

přesahující část bude prvním řezem odříznuta.
Gumový profil by měl ležet kompletně na materiálu,
aby se předešlo špatnému „zaříznutí tohoto profilu.
Hrana toho profilu pak bude ukazovat dráhu řezu.
Při výměně okružní pily je většinou nezbytné vyměnit
gumový profil za nový. Pro snazší vložení nového
gumového profilu (6) může být přední část vytažena z
vodicí koleje (zhruba 2-3cm) pro poskytnutí pevného
stisku (viz stranu 2, fig. G). Pokud je vložení rukou
příliš obtížné, můžete použít kleště pro vytažení
gumového profilu. Protože toto vložení může způsobit
prodloužení gumového profilu, doporučujeme nechat
vodicí kolej chvíli odpočinout před odříznutím
přesahující konců kovového profilu. Náhradní gumové
profily mohou být objednány pod číslem objednávky
6.29023.
Protiskluzová podložka (FSH):

Bosch, Festool, Hilti, Hitachi, Makita.

V případě poškození nebo silného opotřebení
nahraďte protiskluzovou podložku (4). Náhrady mohou
být objednány pod číslem objednávky 6.29025

2. Kotoučové pily s vodicí drážkou

Kluzká podložka (FSG):

2.1 Úchytná vodicí kolejnice
Viz stranu 2, fig. A.
Použitím C svorky (FSZ) 6.31031 a svorky pro rychlou
práci (FSSZ) 6.29021, může být vodicí kolejnice
připevněna na obrobek pro bezpečnou práci a ochranu
před uklouznutím. C svorky jsou zatlačeny do obou
stran vodicí kolejnice do T-otvoru (1).
2.2 Připevnění zařízení

V případě poškození nebo silného opotřebení
nahraďte kluzkou podložku (5). Náhrady mohou být
objednány pod číslem objednávky 6.29024
2.4 Prodloužení vodicí koleje
Viz stranu 2, fig. D.
Pomocí přípojky (FSV) objednávka čí. 6.29022 2
mohou být vodicí koleje propojeny.

Popisky pro zařízení s drážkou (2) v podstavci
kotoučové pily:

Narovnejte vodicí kolejnice. Zatlačte přípojku do vodicí
kolejnice. Utáhněte čtyři vačky ve směru hodinových
ručiček pomocí poskytnutých nástrojů.

Viz stranu 2, fig. B.

2.5 Nasazení úhlového dorazu (FSW)

- Nasaďte kotoučovou pilu tak, jak je ukázáno na
vodicí drážce.
(Drážka (2) ve vodicím podstavci kotoučové pily se
nasune do profilu (3) vodicí kolejnice)
- V závislosti na zařízení může být na vodicí kolejnici
nastaveno klouzání bez hraní (viz návod k použití
zařízení).
Příčné řezy mohou být provedeny v nastavení všech
úhlů.

Viz stranu 2. fig G.
Oddělejte vroubkovaný šroub na spodní straně
úhlového dorazu. Vložte úhlový doraz do T-drážky (1).
Nastavte požadovaný úhel a znovu utáhněte
vroubkované šrouby rukou.
Objednávka čí. 6.29026
3. Kotoučové pily bez vododící drážky
KS 66, KSE 68 Plus:

2.3 Gumový profil, protiskluzový a kluznýý profil
Před nasazením kluzné podložky musí být zbytky
lepidla na vodicí kolejnici úplně odstraněny
(pomocí rozpouštědla pokud požadováno)!
Viz stranu 2, fig. C.
Gumový profil (FSS):
Když je vodící lišta nová, vyčnívá část gumového
profilu (6) lehce za dráhu řezu pilového kotouče. Tato

Viz strana 2, fig. E.
Když jsou nasazeny dvě adaptérové části 6.31020,
výše popsané kotoučové pily mohou být použity tak,
jak je řečeno v kapitole 2..
S nastavovacími šrouby (7), a může být upraven
kluzný pohyb po vodicí koleji posunutím adaptérových
částí.

KS 54, KS 54 SP, KSE 55 Plus, KSA 18 LTX, KSAP
18.:
Viz stranu 2, fig. F.
Pro tuto operaci musí být použit vodicí podstavec.
- V závislosti na zařízení, které chcete nasadit,
utáhněte kolíky (10) pomocí šroubů přes přední a
zadní otvory.
- Nasaďte vodicí podstavec 6.31019 na vodicí kolej.
(Drážka (9) na vodicím podstavci 6.31019 se nasune
do profilu (3) vodicí koleje)
- Nasaďte kotoučovou pilu tak, aby otvory na vodicím
podstavci odpovídaly kolíkům (10) vodícího podstavce
6.31019.
- S vypuštěnými šrouby (8), hra, a klouzavý pohyb
vodicí koleje, může být upraven pohybem šroubů.
Vodicí podstavec má několik otvorů, díky kterým je
zařízení vhodné pro příčné řezy podél vodicí koleje.
Úhly řezání jsou naznačeny okolo otvorů.

