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Předmluva 
 
Tento návod byl vytvořen u výrobce zařízení a je nedílnou součástí dodávky stroje. Obsahuje základní 
informace pro kvalifikovaný obsluhující personál a popisuje prostředí a způsoby použití stroje, pro 
které je určen a obsahuje také všechny potřebné informace pro správnou a bezpečnou obsluhu. 
Stroj je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje 
pro jeho běžné technologické využití. Tato opatření však nemohou pokrýt všechny bezpečnostní 
aspekty a proto je třeba aby obsluhující, dříve než začne stroj využívat, pročetl a porozuměl tomuto 
návodu. Vyloučí se tím chyby jak při instalaci, tak i při vlastním provozu.  
       Nepokoušejte se proto uvést stroj do provozu dříve dokud jste nepročetli všechny návody 
dodané se strojem a neporozuměli každé funkci a postupu. 
  
Některé informace nebo nákresy nemusí být určeny právě pro Vámi zakoupený stroj, neboť tento ná-
vod obsahuje všechny informace pro různé varianty tohoto typu, které vyrábíme. Porovnáním přísluš-
né části návodu s konkrétním strojem zjistíte, zda-li si odpovídají. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo dílčích změn v rámci neustálého technického vývoje stroje. 
 
 
Pro zdůraznění důležitých pasáží v základním textu je použito tučného písma a označení některým z 
následujících symbolů : 
 

Výzva, která doporučuje postupovat výhradně podle následujícího 
předpisu. V případě nedodržení tohoto předpisu může dojít k us-
mrcení nebo vážnému ohrožení zdraví obsluhujícího personálu. 
 
Varování před nevhodnými pracovními postupy nebo používáním 
stroje, které může zapříčinit ohrožení lidského zdraví, funkce stro-
je, životního prostředí nebo ekonomické škody. 
 
Výstraha je výzvou k patřičné opatrnosti při provádění následují-
cích činností. Nedodržení této výstrahy může zapříčinit drobné 
poranění nebo poškození stroje. 
 

 
Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je stroj opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepo-
škozujte. V každém případě poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. 
 
Upozornění 
 
Textová a obrazová část návodu je duševním vlastnictvím firmy RECORDPOWER a zůstává stále 
jeho majetkem. Bez předchozího souhlasu nesmí být žádná část návodu rozmnožována ani nesmí být 
umožněno třetím osobám seznámit se s návodem či jeho částmi. 
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1.0  Použití stroje 
 
Stroj je řešen jako kombinovaná srovnávací a tloušťkovací frézka nebo jako jednostranná tloušťkovací 
frézka pro použití v truhlářských provozech při podélném (vzhledem k vláknům) opracování dřeva a 
materiálů na bázi dřeva do šířky 250 mm 
Stroj je určen pro obsluhování pouze jedním pracovníkem. 
Zákaz jakékoliv manipulace se strojem pro děti a mladistvé. 

1.1 Kvalifikace pracovníků 

Na stroji může pracovat pouze vyučený odborník v oboru dřevoobrábění nebo pracovník tímto odbor-
níkem poučený a zaškolený a to bez rozdílu pohlaví. Pro práci na stroji je obsluha povinna se seznámit 
s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané 
zemi platné. 
 
1.2 Pracovní prostředí 
Stroj musí pracovat v dílenském prostředí jehož teplota nepřesahuje +40o a neklesne pod +5o. Relativ-
ní vlhkost vzduchu 30% až 95% - nekondenzující. Nadmořská výška do1000 m. Klasifikace prostředí 
dle ČSN 33 2000-3; ČSN 33 2000-5-51     – nebezpečí požáru hořlavých prachů (BE2N2) 
 

2.0 Označení stroje 
 
Typ stroje můžete identifikovat dle výrobního štítku, který je upevněn na stojanu  stroje. 

 
Na stroji jsou umístěny infor-
mační štítky a štítky upozorňu-
jící na nebezpečí. 
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2.0 Technická data 
3.1 Technická data  
 
Specifikace stroje: 
Rychlost protahu: 5 m/min 
Nožový válec: 3 
Průměr válce: 75 mm 
Max. výška protahu: 190 mm 
Max. šířka protahu: 265mm 
Maximální úběr třísky: 2 mm 
Max. šíře srovnávačky: 260 mm 
Maximální úběr: 3 mm 
Délka srovnávacích stolů: 1110 mm 
Motor vstup P1: 2,2 kW 
Motor výstup P2: 1.69 kW 
Hmotnost: 162 kg 
Rozměry: V950 x Š710 x D1100 mm 
Doporučené příslušenství: 
Aby srovnávačka s protahem fungovala tak jak má, doporučeme přikoupit vhodné 
odsávací zařízení. Zajistíte si tím čistý pracovní prostor a perfektní výsledek. 
  
 
3.5 Hodnoty úběru, posuvu a výkonu 
 
Výkon    (kW) Posuv   (m/min) Opracovávaná šířka  (mm) Tříska   (mm) 

1,69 5 250 2 
 
Uvedené hodnoty platí pro smrkové dřevo běžné jakosti při vlhkosti cca 12 až 15%, při ostrých nástro-
jích. Tyto hodnoty lze považovat za výchozí při uvádění stroje do provozu. Při delším využívání stroje 
mohou být tyto hodnoty částečně pozměněny. Například při obrábění tvrdších dřevin a při otupení 
nástroje je nutno počítat s přiměřeným snížením uvedených hodnot. 
Velikost odebírané třísky v závislosti na opracovávané šířce a tvrdosti obrobku lze volit jen do těch 
hodnot, při nichž nedojde k přetížení elektromotoru pohonu.  V opačném případě zapůsobí ochrana 
elektromotoru a stroj se zastaví. 
Při opracovávání materiálů malých tlouštěk je třeba počítat, vzhledem k pružení dílce, se zhoršenou 
kvalitou opracování. 
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3.6 Údaje o hluku zařízení  (ČSN EN 861:1998; ISO 7960:1995) 
 

 MSP 315 
Hladina hluku A v místě obsluhy                
(LpAeq) 

bez technologie LpAeq = 81,5 dB(A) 

s technologií LpAeq = 88,4 dB(A) 
Hladina akustického výkonu A      
(LWA) 
EN ISO 3746:1995 
K = 4 dB 

bez technologie LWA = 89,9 dB(A) 

s technologií LWA = 95,1 dB(A) 

 
 
 
 
Uváděné hodnoty jsou hodnoty emisí a nemusí představovat bezpečné pracovní hodnoty. Ačkoliv je 
korelace mezi hodnotami emisí a hladinami expozice, nemohou být tyto hodnoty použity ke spolehli-
vému stanovení, zda jsou nebo nejsou nutná další opatření. Faktory, které ovlivňují skutečné hladiny 
expozice pracovníků, zahrnují vlastnosti pracovního prostoru, jiné zdroje hluku, atd.,např. počet strojů 
a ostatní sousední procesy. Také nejvýše přípustné hladiny expozice mohou být v jednotlivých zemích 
různé. Tyto informace mají sloužit uživateli stroje k lepšímu zhodnocení rizika a rizikovosti. 
 
3.7 Seznam použitých podkladů    
 
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., (Směrnice 98/37/EC) v platném znění 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
 
Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., (Směrnice 89/336 EWG) v platném znění 
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické      kompatibi-
lity. 
 
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., (Směrnice 73/23 EWG) v platném znění 
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 

 
ČSN EN ISO 12100-1 : 2004 
Bezpečnost strojních zařízení.  Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování,  
část 1 : Základní terminologie, metodologie. 

ČSN EN ISO 12100-2 : 2004 
Bezpečnost strojních zařízení.  Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování,  
část 2 : Technické zásady a specifikace. 

ČSN EN 861 : 1998 (EN 861 : 1997) 
Bezpečnost dřevozpracujících strojů. Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky 
 

ČSN EN 294 : 1994 (EN 294 : 1992) 
Bezpečnost strojních zařízení.  Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům hor-
ními končetinami. 
 
ČSN EN 349 : 1994 (EN 349: 1993) 
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Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. 

ČSN EN 418 : 1994 (EN 418 : 1992) 
Bezpečnost strojních zařízení. Zařízení nouzového zastavení. Hlediska funkčnosti. Konstrukční zása-
dy. 
 
ČSN ISO 447: 1992 
Směr a smysl pohybu ovládačů 
 
ČSN EN 953 : 1998 (EN 953 : 1997) 
Bezpečnost strojních zařízení. Ochranné kryty. Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pev-
ných a pohyblivých ochranných krytů. 
 
ČSN EN 954-1 : 1998 (EN 954-1 : 1996 
Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní části řídících systémů. Část 1: Všeobecné zásady pro 
konstrukci. 
 
ČSN EN 1037 : 1997 (EN 1037: 1995) 
Bezpečnost strojních zařízení. Zamezení neočekávanému spuštění. 
 
ČSN EN 1088 : 1999 (EN 1088 : 1995) 
Bezpečnost strojních zařízení. Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty. Zásady pro konstrukci 
a volbu. 
 
ČSN EN 1050 : 2001 (EN 1050 : 1996) 
Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro stanovení rizikovosti. 

ČSN 33 2000-3: 1997 (ISO 364-3) 
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik. 

(druhy prostředí) 
ČSN 33 2000-4-482: 2000 (epv HD384.4.482 S1) 
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochran-
ných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizi-
kem nebo nebezpečím. 
 
ČSN 33 2000-5-51: 2000 (ISO 364-5-52) 
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapi-
tola 51: Všeobecné předpisy. 
 
ČSN EN 55011: 1999 (EN 55011:1998)  
Meze a metody měření charakteristik elektromagnetického rušení v průmyslových vědeckých a lékař-
ských zařízení 
 
ČSN EN 60204 - 1 : 2000 (EN 60204-1 : 1998) 
Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů. Část 1 : Všeobecné požadavky. 

ČSN EN 60073 : 2003 (EN 60073: 2002) 
Základní bezpečnostní zásady. Zásady kódování sdělovačů 

ČSN EN ISO 7000 : 2005 (ISO 7000 : 2004) 
Grafické značky nahrazující nápisy na zařízení. 
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4.0 Bezpečnostní pokyny 
4.1 Všeobecné 
Tento stroj je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak  
i na ochranu stroje. Přesto, toto nemůže pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto obsluhující dříve 
než začne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu přečíst a musí jí porozumět. Dále obsluhující musí vzít 
v úvahu i další aspekty nebezpečí, které se vztahují na okolní podmínky a materiál. 
V tomto návodu jsou zahrnuty tři kategorie bezpečnostních pokynů. 
 

Výzva, která doporučuje postupovat výhradně podle následujícího 
předpisu. V případě nedodržení tohoto předpisu může dojít k us-
mrcení nebo vážnému ohrožení zdraví obsluhujícího personálu. 
 
Varování před nevhodnými pracovními postupy nebo používáním 
stroje, které může zapříčinit ohrožení lidského zdraví, funkce stro-
je, životního prostředí nebo ekonomické škody. 
 
Výstraha je výzvou k patřičné opatrnosti při provádění následují-
cích činností. Nedodržení této výstrahy může zapříčinit drobné 
poranění nebo poškození stroje. 
 
 

Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je stroj opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepo-
škozujte. V každém případě poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. 
4.2 Základní bezpečnostní požadavky 
 

Za žádných okolností se nedotýkejte zařízení nízkého napětí na 
elektrickém ovládacím panelu, transformátorech, motorech a svor-
kovnicích, která jsou opatřena štítkem.  
 

- Přesvědčte se před zapojením stroje na elektrickou síť, zda jsou všechny bezpečnostní prvky 
v aktivní poloze a prověřte jejich funkci. V případě nutnosti odstranění dveří nebo ochranných krytů, 
vypněte hlavní vypínač a uzamkněte jej nebo odpojte stroj vytažením vidlice. 
- Záchycovače zpětného vrhu musí být volně pohyblivé a jejich funkce se musí kontrolovat pravidelně 
i několikrát denně. 
- Nepřipojujte stroj na síť, jsou-li dveře či ochranný kryt odstraněny. 

- Abyste předešli nesprávné obsluze, seznamte se před 
      spuštěním stroje s umístěním vypínačů.  
-    Zapamatujte si polohu (umístění) nouzového vypínače,       
      abyste jej mohli kdykoliv rychle použít. 

- Dejte pozor, abyste se při chodu stroje náhodně nedotkli některých vypínačů. 
- Za žádných okolností se nedotýkejte holýma rukama, nebo něčím jiným, rotujícího nástroje. 
- V případě, že na stroji nebudete pracovat, vypněte stroj vypínačem na  ovládacím panelu   a odpojte 

přívod energie do stroje. 
- Před čištěním stroje vypněte a uzamkněte hlavní vypínač nebo odpojte stroj vytažením vidlice. 
- Před prováděním údržby uvnitř stroje vypněte a uzamkněte vždy hlavní vypínač nebo odpojte stroj 

vytažením vidlice. 
- Jestliže stroj používá více pracovníků, nepřikračujte k další práci, aniž byste dalšímu pracovníku 

oznámili, jak budete postupovat. 
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- Neupravujte stroj žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečný provoz. 
- Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte odpovědného pracovníka. 
 

 
- Nezanedbávejte provádění pravidelných inspekcí v soula-  
  du s návodem k obsluze. 
- Zkontrolujte a ujistěte se, že se na stroji nevyskytuje nic  

                                                     rušivého ze  strany uživatele. 
- Po skončení práce seřiďte stroj tak, aby byl připraven pro další sérii operací. 
- Dojde-li k poruše v dodávce proudu, vypněte okamžitě hlavní vypínač nebo odpojte stroj vytažením 

vidlice. 
- Nezamalovávejte, nezašpiňujte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraňujte bezpečnostní štítky. V 

případě jejich nečitelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte. 
 
4.3 Oděv a osobní bezpečnost 
 

 
- Zkušenosti ukazují, že příčinou úrazů bývají různé osobní předmě-
ty jako např. prstýnky, hodinky, náramky apod. Proto je před zahá-
jením práce sundejte, rukávy zapněte, odstraňte kravatu, která může 
být různými částmi pracujícího stroje zachycena. Vlasy sepněte, aby 

volně nevlály, a noste vhodnou obuv doporučovanou nebo předepisovanou pracovně bezpečnostními 
předpisy všech zemí 

- Noste bezpečnostní vybavení ( brýle, zástěra, bezpečnostní obuv apod.). 
- V případě překážek nad hlavou - v pracovním prostoru, noste helmu. 
- Noste vždy ochrannou masku při obrábění materiálu, který při obrábění produkuje prach. 
- Nenoste nikdy volný pracovní oděv. 
- Na stroji nepracujte  pod vlivem drog a alkoholu. 
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, na stroji nepracujte. 
 
4.4 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu 
 

 
Neuvádějte stroj do provozu, pokud jste se neobeznámili     s ob-
sahem návodu k používání. 
 

 
-  Překontrolujte, zdali nejsou poškozeny elektrické kabely, aby únikem elektrického proudu   
   nedošlo k úrazům (elektrický šok). 
-  Kontrolujte pravidelně, zda bezpečnostní kryty jsou správně namontovány a zda-li nejsou poškoze-

ny. Poškozené kryty okamžitě opravte nebo nahraďte jinými. 
-  Stroj s odstraněným krytem nespouštějte. 
-  Nikdy nepoužívejte zdeformované nebo prasklé nástroje. 
-  Používejte vždy nástroj vhodný pro danou práci a který odpovídá specifikacím stroje. 
- Otupené nástroje vyměňte co nejdříve, poněvadž otupené nástroje jsou často příčinou úrazů nebo 

poškození. 
- Nástroje nepoužívejte nikdy při vyšších rychlostech, než které doporučuje příslušný výrobce. 
- Před výměnou nožů  zastavte všechny funkce stroje. 
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- Neodstraňujte nebo jinak nezasahujte do bezpečnostních zařízení jako jsou kryty, koncové spínače 
nebo neprovádějte jejich vzájemné zablokování. 

- Při manipulaci s díly, které jsou nad Vaši možnost, vyžádejte asistenci. 
- Za  bouře doporučujeme na stroji nepracovat. 
 
 
4.5 Bezpečnostní předpisy pro údržbu 
 
Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro údržbáře. 
 

- Dříve než  začnete provádět jakékoliv údržbářské práce, vypněte 
vždy hlavní vypínač a uzamkněte jej nebo odpojte stroj vytažením 
vidlice. Tím vyloučíte možnost náhodného spuštění stroje někým 
jiným. 
 

 
- Údržbářské práce na elektrických částech zařízení musí   
  provádět kvalifikovaná osoba. 
- I když je stroj zastaven, proud není vypnut. Vypněte vždy    
  hlavní vypínač a uzamkněte jej nebo odpojte stroj vyta-         

                                                     žením vidlice.  
- Nečistěte stroj nebo jeho periferní zařízení, i když je stroj kompletně mimo provoz, pokud   
  není vypnut a uzamčen  hlavní vypínač nebo vidlice vytažena ze sítě. 
- Prsty mějte dále od řemenů a řemenic, jakož i od řetězů a řetězových kol. 
- Při výměně elektrických částí zařízení vypněte hlavní vypínač, uzamkněte jej nebo odpojte stroj vy-

tažením vidlice. K výměně vadných dílců používejte výrobky shodné se specifikací originálů. 
- Neodstraňujte nebo neupravujte zablokování koncových  spínačů nebo jiných bezpečnostních zaříze-

ní. 
- Nespouštějte stroj, pokud všechny kryty odstraněné za účelem údržby nebyly vráceny na své  místo. 
- Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě. 

 
- Údržbářské práce musí být prováděny kvalifikovaným personá-
lem v souladu s instrukcemi výrobce stroje. 
- Návod pro údržbáře přečtěte pozorně a celý. 

- Pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identické s originálním typem 
nebo vyhovovaly normám. 

- Používejte pouze specifikované druhy mazacích olejů a mazadel nebo jim ekvivalentní. 
-  V případě, že jeden řemen v sadě používaných řemenů se vytáhne nad předepsaný limit, vyměňte 

kompletně celou sadu. 
- K čistění stroje nebo k odstranění třísek nepoužívejte stlačeného vzduchu. 
- Výsledky údržby kontrolujte za přítomnosti zodpovědné osoby. 
 
4.6 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo 
 

- Zajistěte vždy dostatečný pracovní prostor a volný přístup ke 
stroji a k perifernímu zařízení.  
- Nářadí a jiné překážky umístěte na k tomu určeném místě vzdá-
leném od stroje. 
- V pracovním prostoru zajistěte dostatečné osvětlení, které    

 

 

 

 



 

 PT 107 

PT107 10" x 7" Heavy 
Duty Planer Thicknesser

Original Instruction Manual

Important
For your safety read instructions carefully before 
assembling or using this product.
Save this manual for future reference.

Always wear safety glasses when 
using woodworking equipment.

Always read the instructions 
provided before using 
woodworking equipment.

i

Kg

Version 3.1
June 2014

To register this product please visit

www.recordpower.info
It is important to register your product as soon as possible in order to receive efficient after sales 

support and be entitled to the full 5 year guarantee. Your statutory rights are not affected. 
Please see back cover for contact details.

   nebude vytvářet stíny nebo způsobovat stroboskopický efekt. Pro bezpečnou a kvalitní   
   práci hygienické normy uvádějí minimální intenzitu 500 lx. 
- Nikdy nepokládejte nářadí nebo jiné předměty na pracovní stoly nebo na kryty. 
 

5.0 Přeprava a skladování 
5.1  Přeprava a skladování 

Při přepravě a manipulaci buďte obzvláště opatrní a svěřte tuto činnost kvalifikovanému personálu 
speciálně školenému pro tento druh činnosti. 

 
Během nakládání a skládání stroje musíte zajistit, aby nedošlo 
k přimáčknutí osob nebo věcí strojem ! 
Nevstupujte do prostoru pod strojem, který je zvednut jeřá-
bem nebo vysokozdvižným vozíkem !  

 
 
Během přepravy a skladování musí být stroj chráněn před nadměrnými otřesy a před nadměrnou vlh-
kostí.  
Skladování je nutno provádět pod přístřeškem v rozsahu teplot  od -25°C do 55°C. 
 
Standardně je stroj zabalen do folie, a takto je přepravován. Na přání lze stroj balit do odolné dřevěné 
bedny. 
 

5.2  Zvedání stroje  

Stroj, nebo jeho jednotlivé části, je možné zvedat pouze schváleným zvedacím zařízením    s přezkou-
šenou nosností. Doporučujeme použít : 
D - vysokozdvižný vozík 
E - jeřáb nebo jiné zvedací zařízení 
F - ruční zvedací vozík 

 
 
Používejte vozík s dostatečnou délkou vidlí ! 
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Připravte vysokozdvižný vozík (D) nebo 
ruční zvedací vozík (F) s dostatečnou 
nosností 
- zasuňte vidle (G) pod stroj. 
Pokud budete používat jeřáb (E) nebo 
podobné zdvíhací zařízení, postupujte 
následovně : 
- připravte si čtyři zvedací lana (H)  min. 
délky 2 m  
- upevněte lana na hák jeřábu s požado-
vanou nosností 
- druhý konec lan umístěte  na zvedací 
tyče dle obrázku (tyče nejsou předmě-
tem dodávky) 
- při mírném nadzvednutí zkontrolujte 
stabilitu zavěšení stroje 
- stroj zvedejte opatrně a pomalu a  
  potom jej přemístěte bez prudkých   
  změn pohybu na vybrané místo 
 
Hmotnost: PT107 ……...162 kg 
                   
 

 
 

6.0 Ustavení stroje 
 

Odstraňte ochranný povlak ze stolů a ostatních částí stroje  rozpouštědlem. Pro tuto činnost nepouží-
vejte benzín a jemu podobná rozpouštědla, která by mohla zapříčinit snížení odolnosti některých částí 
stroje proti korozi. 

Velikost pracovního prostoru závisí na velikosti stroje, předpokládaných pracovních operacích a na 
velikosti obráběného materiálu. 
Nezapomeňte na prostor pro umístění dostatečně výkonného odsávacího systému nebo připojovacích 
hadic při centrálním odsávání. 
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6.1 Pracovní prostor  

 
 
Je důležité udržovat kolem stroje volný prostor mi-
nimálně 0,8 m, který je požadován pro pracovní mís-
to.  
Pokud se opracovává dlouhý materiál, je zapotřebí 
mít dostatečný prostor před i za strojem v místě vstu-
pu a výstupu materiálu. 
 
 
 
 
 

 

6.2 Vyrovnání a upevnění stroje  

 
 
Stroj je ve spodní části stojanu vybaven nohami 
s vyrovnávacími šrouby a dírami pro kotevní šrou-
by. Pod vyrovnávací šrouby použijte ocelové pod-
ložky (nejsou součástí dodávky) a stroj vyrovnejte 
do roviny s tolerancí    1mm/1000 mm a přišroubuj-
te k podlaze (ukotvěte).   
Připojený náčrt ukazuje rozmístění kotevních děr 
na stroji. 
 
A x B = 640 x 380 mm – PT 107 
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7.0 Připojení odsávání 
 

Pro správnou činnost stroje je nutné odsávací zařízení s minimální 
odsávací kapacitou 570 m3/hod. s minimální rychlostí vzduchu v 
potrubí 20 m/s pro suché částice           a 790 m3/hod. s minimální 
rychlostí vzduchu v potrubí  
28 m/s pro mokré částice. 

                                                         Na stroji vždy pracujte pouze se zapnutým odsáváním ! 
                                                         Pohon stroje a odsávací zařízení zapínejte současně ! 
 
Pro připojení použijte flexibilní odsávací hadici o průměru 100 mm. Odsávací hadici napojte na odsá-
vací hubici, jejíž umístění je následující : 
 
 

 

7.1 PT 107 

 
 
 
Srovnávací frézka (obr. 1) má odsávací hubici (C) v pro-
storu tloušťkovací frézky pod srovnávacím stolem (A). Je 
nasazena tvarovým vybráním na rozpěrný čep a podepře-
na tloušťkovacím stolem (B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 PT 107 
 
Odsávací hubice je umístěna v odklopné části nad nožovým hřídelem a je součástí stroje. 
 
 
Likvidaci dřevního odpadu je nutno provádět ekologicky, tak aby nebylo zhoršováno životní 
prostředí. 
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8.0 Připojení k elektrorozvodné síti 
 

 
První připojení stroje k elektrorozvodné síti může provést 
pouze kvalifikovaná osoba. 
 
 

8.1 Připojení k síti 

Přívod ke stroji  musí být uzemněn (nebo nulován) podle předpisů a jištěn nejméně 16ti ampérovou 
tavnou pojistkou nebo jističem L.  Podle ČSN 33 2000-4-482 (epv HD 384.4.482 S1, dle čl. 482.1.7 
v soustavě rozvodu jiné než jsou kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodné soustavy, musí 
být chráněny před poruchami izolace v sítích TN pomocí proudových chráničů se jmenovitým vyba-
vovacím rozdílovým proudem I DN £ 300 mA (viz IEC 364-5-53, čl. 531.2.4; příslušné normy pro 
výrobek). 
 
 
Schéma zapojení – jednofázový motor 
 

 
 
 
 
8.1.1 Připojení stroje – do 3 kW  
(instalovaný výkon do 3 kW včetně) 
 
Pro napájení se používá čtyř-žílový kabel se zásuvkou CEE 16 ampér a zástrčkou CEE 16 ampér.  
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13. Electrical Connection & Wiring Diagram

To plug

Machines supplied for use in the UK are fitted with a 3 pin plug conforming 
to BS1363, fitted with a fuse conforming to BS1362 and appropriate to the 
current rating of the machine. 
Machines supplied for use in other countries within the European Union are 
fitted with a 2 pin Schuko plug conforming to CEE 7/7.
Machines supplied for use in Australia & New Zealand are fitted with a 3 pin 
plug conforming to AS/NZS3112.
In all cases, if the original plug or connector has to be replaced for any 
reason, the wires within the mains power cable are colour coded as follows:

230 V (Single Phase)
Brown: Live (L)
Blue:  Neutral (N)
Green and Yellow:  Earth (E)

The wire coloured brown must always be connected to the terminal marked 
‘L’ or coloured red.
The wire coloured blue must always be connected to the terminal marked ‘N’ 
or coloured black.
The wire coloured green and yellow must always be connected to the 
terminal marked ‘E’ or with the earth symbol:

or coloured green / green and yellow.  
It is important that the machine is effectively earthed. Some machines will be 
clearly marked with the double insulated logo:

 In this case there will not be an earth wire within the circuit.
In the case of the BS1363 plug for use in the UK, always ensure that it is 
fitted with a fuse conforming to BS1362 appropriate to the rating of the 

machine. If replacing the original fuse, always fit a fuse of equivalent rating 
to the original. Never fit a fuse of a higher rating than the original. Never 
modify the fuse or fuse holder to accept fuses of a different type or size.
Where the current rating of the machine exceeds 13 A at 230 V, or if the 
machine is designated for use on a 400 V 3 phase supply a connector 
conforming to BS4343 (CEE17 / IEC60309) will be used.
230 V machines will be fitted with a blue 3 pin connector. The wiring for this 
type of this connector will be the same as shown above. 
400 V, 3 phase machines will be fitted with a red 4 or 5 pin connector. The 
wiring for this type of connector is as shown below:

400 V (3 phase)
Brown:  Live (L1)
Black: Live (L2)
Grey: Live (L 3)
Blue: Neutral (N)
Green and Yellow: Earth (E)

The wire coloured brown must always be connected to the terminal  
marked ‘L1’.
The wire coloured black must always be fitted to the terminal  
marked ‘L2’.
The wire coloured grey must always be connected to the terminal  
marked ‘L3’.
The wire coloured blue must always be connected to the terminal  
marked ‘N’ or coloured black.
The wire coloured green and yellow must always be connected to the 
terminal marked ‘E’ or with the earth symbol  
If in doubt about the connection of the electrical supply, always consult a 
qualified electrician.
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8.2 Bezpečnost provozu 

 
Poškozené napájecí vedení musí příslušný  odborník neprodleně 
vyměnit. Provoz s poškozenými přívodními kabely je životu 
nebezpečný a proto zakázán !  
 

Před uvedením stroje do provozu se přesvědčete, že napětí a kmitočet uvedený  na typovém štítku 
stroje souhlasí s hodnotami sítě na kterou je připojen.  
 
 

 
 Před seřizováním a výměnou nástrojů a před veškerými seřizo-
vacími pracemi, úpravami a údržbářskými pracemi vypněte 
vždy hlavní vypínač a uzamkněte jej nebo odpojte stroj vytaže-
ním vidlice. Tím vyloučíte možnost náhod 

                                                  ného nastartování stroje někým jiným. 
 
 
8.3 Směr otáčení 
 

 
Při nesprávném směru otáčení nožového hřídele hrozí nebezpečí 
úrazu. 
 

 
PT 107 
 
Stojíte-li na straně vstupního stolu srovná-
vací frézky proti vodícímu pravítku, musí 
se nožový hřídel otáčet proti vstupu materi-
álu, tedy doprava ve směru šipky umístěné 
u nožového hřídele. 
 
Pro zjištění směru otáčení zapněte stroj 
mžikově. 

8.4 Změna směru otáčení 

U třífázových motorů je možné změnit 
směr otáčení záměnou (přepojením) dvou 
vodičů mezi sebou (dvou černých nebo 
černého a hnědého) na přívodní vidlici ne-

bo v přívodní svorkovnici.  Pozor, aby nedošlo k záměně žlutozeleného vodiče s fází!  
Úpravu elektrického zapojení smí provádět výhradně   odborník  s  odpovídající  elektrotech-
nickou kvalifikací ! 
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8.5 Ochrana elektrických zařízení 

Elektromotor srovnávací a tloušťkovací frézky je vybaven elektrickou brzdou, která je schopna zasta-
vit nožový hřídel v požadovaném čase – do 10 s. 
Pokud elektrická brzda dobře nepracuje (doběh nožového hřídele je delší než 10 s) je zakázáno 
na stroji pracovat ! 
 
Ochrana  před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena samočinným odpojením od 
zdroje dle čl.6.3.1 ČSN EN 60 204-1 a IEC 60 346-4-41. 
 
 

8.6 Ovládání stroje   

 
Stroj se spustí stlačením zeleného tlačítka na provozním spínači. Vypnutí stroje se provádí stlačením 
červeného tlačítka na provozním spínači. Po skončení práce stroj odpojte od sítě vytažením vidlice na 
přívodním kabelu. 
Při výpadku napětí spínač automaticky prostřednictvím vybavovače ochrany rozepne, tzn. že stroj je 
po obnovení dodávky proudu zapotřebí znovu zapnout. Je-li motor přetížen, zabudovaný  jistič motoru 
stroj vypne. Jestliže vybavovač motorového jističe stroj krátce po sobě opakovaně vypne  
(2 až 3 krát), zkontrolujte stroj (funkce motoru, tupý nástroj a pod.). 
 
Ovladač nouzového zastavení (A) po použití zůstane  zajištěn ve vypnuté poloze a před  novým spuš-
těním stroje je nutno ho pootočením hřibové hlavice odjistit. Bez tohoto odjištění nelze stroj spustit ! 
Ovladač nouzového zastavení je umístěn tak, aby byl dosažitelný z jednotlivých pracovních míst. 
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9.0 Provoz  a  seřízení  stroje 
 

9.1 Seřizování srovnávací frézky 

9.1.1  Seřízení a provoz ochranného zařízení 

 
Výškové nastavení krytu nožového hřídele 
(A) se provádí pomocí šroubu       s hvězdi-
covou hlavou (C). 
Otáčení doprava - výška krytu se zvětšuje 
Otáčení doleva - výška krytu se zmenšuje 
Když povolíte druhý hvězdicový šroub (B), 
můžete posunovat krytem nožového hřídele 
ve směru podélném. Po seřízení hvězdicový 
šroub lehce dotáhněte. Po uvolnění šroubu 
(D) lze pravítko odklopit z pracovní polo-
hy. 
 
Při srovnávání kryt nožového hřídele na-
stavte tak, aby byl maximálně 5 mm nad 
vkládaným kusem. 
 
 

9.1.2 Srovnávání 

PT 107  - seřízení pohyblivého stolu - nastavení tloušťky třísky: 

- utužovací pákou na pravé straně odjistěte stůl 
- ruční hvězdicí  na straně levé nastavte požadovanou třísku (úběr) 
- utužovací pákou stůl zajistěte 
- velikost nastavení třísky lze odečíst na měřítku 

Seřízení naklápěcího pravítka: 

- povolte hvězdicový šroub vedení pravítka 
- pravítko seřiďte na šířku obráběného kusu 
- hvězdicový šroub vedení opět pevně dotáhněte 
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9.1.3  Srovnávání plochých kusů 

 
 
Plochý kus položte na srovnávací stůl, 
levou rukou zvedněte kryt nožového hří-
dele, seřiďte na požadovanou výši a stroj 
spusťte. Obráběný kus přitlačujte a posu-
nujte nad nožový  hřídel, ruka se přemís-
ťuje nad krytem, posouvání materiálu se 
děje pomocí paží, nikoliv tělem! Obrábě-
ným kusem nesmíte pohybovat zpět přes 
nožový hřídel ! 
  
  
 
 
 

9.1.4  Srovnávání vysokých kusů 

 
 
 
Při obrábění vysokých kusů seřiďte kryt 
nožového  hřídele  tak, aby  mezera  mezi 
obráběným kusem a krytem byla maxi-
málně 5 mm. Stroj spusťte a obráběný kus 
přitlačujte a posunujte nad nožový hřídel 
mezi krytem a pravítkem. 
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9.1.5 Srovnávání s naklápěcím pravít-

kem 

 
 
Vyzkoušejte nastavení sklonu pravítka při 
povolených utužovacích pákách      ( po-
loha 90° je zajištěna), dotáhněte  páky a  
spusťte stroj.  Skosený  obráběný  kus 
tlačte směrem k pravítku a dopředu. 
  
 
 
 

 

9.1.6  Srovnávání krátkých kusů 

 
 
Pro srovnávání krátkých kusů musíte pou-
žít posouvací pomůcku. Možné provedení 
je znázorněno na obrázku. 
  
Posouvací pomůcku lze objednat jako 
zvláštní příslušenství stroje. 
  
  
 
 
 

 

 



 

 PT 107 

PT107 10" x 7" Heavy 
Duty Planer Thicknesser

Original Instruction Manual

Important
For your safety read instructions carefully before 
assembling or using this product.
Save this manual for future reference.

Always wear safety glasses when 
using woodworking equipment.

Always read the instructions 
provided before using 
woodworking equipment.

i

Kg

Version 3.1
June 2014

To register this product please visit

www.recordpower.info
It is important to register your product as soon as possible in order to receive efficient after sales 

support and be entitled to the full 5 year guarantee. Your statutory rights are not affected. 
Please see back cover for contact details.

9.1.7 Srovnávání kusů s malým průře-

zem       

Pozor ! 
Vysoké nebezpečí úrazu při nespráv-
ném vedení podle vysokého pravítka ! 
Při obrábění slabých materiálů musí být 
pravítko doplněno pomocným pravítkem. 
Jeho výška nesmí být menší než 20 mm a 
větší než 25 mm, šířka musí být větší než 
60 mm.  
Pomocné pravítko lze objednat jako 
zvláštní příslušenství stroje. 
 
 
 

 
 
 

9.2  Seřízení tloušťkovací frézky 

 

9.2.1 Tloušťkování  

Nejdříve je nutné ze srovnávací frézky 
učinit tloušťkovací - kryt nožového hříde-
le sklopte dozadu 
- vodící pravítko přesuňte do krajní    
polohy a  demontujte ze stroje  
- srovnávací stoly uvolněte a odklopte   
nahoru  
- nad nožový hřídel namontujte odsávací 
hubici  (dle kap. 7) 
- ruční pákou (D obr. kap. 9. 2. 2) zapojte 
pohon posuvových válečků  u strojů se 
samostatným motorem posuvu přepína-
čem dle kap. 8.6.2 
 - seřiďte tloušťku třísky přestavením 
tloušťkovacího stolu na požadovaný ko-
nečný rozměr obrobku   
- připojte odsávací hadici 
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9.2.2 Seřízení stolu 

 
Páku utužování stolu (B) uvolněte a 
tloušťkovací stůl nastavte na požadova-
nou výšku pomocí ručního kola (A). Ob-
ráběný kus položte na tloušťkovací stůl 
neobrobenou stranou nahoru. Stůl vysuňte 
otáčením ručního kola (A) do takové výš-
ky, až se obráběný kus dotkne omezovací 
lišty max. třísky. Zpětným pohybem ruč-
ního kola pohybujeme stolem směrem 
dolů až na požadovaný úběr (třísku). Ve-
likost třísky je maximálně 5 mm. Tloušť-
ku obrobeného kusu lze odečíst na měřít-
ku polohy stolu (C). Po seřízení stůl utuž-
te příslušnou pákou (B). Stroj spusťte a 
obráběný  kus posunujte do záběru. Nes-
tejně silné kusy zasunujte vždy silnějším 
koncem dopředu. Pro smolnaté dřevo 

doporučujeme pro zlepšení posunu obráběného materiálu tloušťkovací stůl slabě potřít parafínem 
(svíčkou). 
 
 
9.2.3 Prodloužení protahovacího stolu – přídavné válečky 
 

 
 
Prodloužení může být umístěno na vstupu 
i výstupu protahovacího stolu. Seřízení 
válečku (A) se provádí otáčením excentru 
(B) po uvolnění připevňovacího šroubu 
(C). Doporučujeme váleček ustavit cca 
0,1 mm nad rovinu stolu. Po seřízení je 
nutné polohu excentru opět zajistit dota-
žením šroubu. Seřizuje se každá strana 
válečku samostatně. 
Mezera mezi válečkem a hranou stolu je 
překryta bezpečnostním krytem (D). 
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9.3 Pracovní místa 

 
 
Rozmístění pracovních míst kolem stroje  
znázorňuje obrázek. 
 
Místo A – srovnávání – obsluha stojí   
bokem k přednímu srovnávacímu stolu. 
  
Místo B – tloušťkování – při vkládání ob-
sluha stoj před tloušťkovacím stolem na 
straně ručního kola nastavování tohoto 
stolu.  
 
 
 
 
 

9.4  Ochranné pomůcky 

Pro  práci  na  srovnávací a tloušťkovací  frézce  je  předepsána  krátká  vyztužená  zástěra a ochrana 
očí. Je vhodné používat přiměřené chrániče sluchu a doporučenou pracovní obuv. Je zakázáno použí-
vat pracovních plášťů. 
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9.5  Instalace odnímatelných částí 

Díly, které jsou demontovány, nemontujte na stroj dříve, pokud si nepřečtete celý  návod a neseznámí-
te se důkladně se strojem. 
 

 
 
 
 
Vodící pravítko (A) nasaďte na vedení,  
případně seřiďte doraz a zajistě-
te.Namontujte kryt nožového válce (B) 
Namontujte vzhledové kryty noh (C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.6  Zakázané manipulace 

 
 
Na stroji je zakázáno: 
 

 
- provádět jakékoliv úpravy bezpečnostních prvků stroje bez povolení výrobce 
- provádět jakékoliv manipulace v rozporu s bezpečnostními pokyny tohoto návodu 
      (kap. 3.0) 
-     sahat na nástroj nebo jeho blízké okolí a na ostatní pohybující se části 
- obrábět jiné materiály než dřevo a na bázi dřeva 
- obrábět dílce v příčném směru, stroj je určen pro obrábění frézováním jen v podélném směru vlá-

ken dřeva 
- přetěžovat stroj při obrábění velkých polotovarů 
- odstraňovat třísky z okolí nástroje rukou nebo jakýmkoliv předmětem za chodu stroje 
- používat jiné nože v nožovém hřídeli než které dodává nebo doporučuje výrobce stroje 
- používat nože, jejichž výška je menší než 20 mm  
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10.0 Nástroje 
10.1 Doporučené nástroje 

 
Nepoužívejte jiné nože v nožovém hřídeli, než které dodává 
nebo doporučuje výrobce stroje. 
Nepoužívejte nože, jejichž výška je menší než 20 mm. 
Nožový hřídel musí být označena jménem nebo logem (ozna-
čením) výrobce a maximálními dovolenými otáčkami. a musí 
být vyrobeny podle EN 847 – 1: 1997 

 
Vhodnými noži pro použití na tomto stroji v nožovém hřídeli jsou  hoblovací nože 310 (410) x 30 x 3 
mm (délka x výška x tloušťka) s drážkami pro nastavovací šrouby z materiálu HSS nebo HSS18. 
 

10.2 Výměna a seřízení hoblovacích  nožů 

Stroj je  standardně vybaven nožovým 
hřídelem systému.  
Před výměnou nožů odklopte srovnávací 
stoly nebo zvedněte horní kryt stroje. Tři 
šrouby (5) v odtlačovacím  klínu  (2)  
povolte a odtlačovací klín (2) uvolněte 
poklepem kladívka přes kousek dřeva. 
Nůž (3)  vyjměte  vyšroubováním  dvou  
stavěcích šroubů (4). Dosedací plochu 
klínu a nový  nůž pečlivě očistěte. Nový 
nůž zasuňte zašroubováním dvou stavě-
cích šroubů (4) tak, aby vrchol ostří nevy-
čníval více než 1,1 mm nad povrchem 
nožového  hřídele.  
 
 
 
 

Výrobce doporučuje výšku vysunutí nožů v rozmezí 0,7 až 0,8 mm.  
Odtlačovací klín (2) potom lehce dotáhněte třemi  šrouby (5) tak, aby se dalo s nožem volně pohybo-
vat, ale nedal se vyjmout. Správnou a konečnou výšku nože nastavte například pomocí hranolku z 
tvrdého dřeva otáčením šroubů (4). Potom všechny tři šrouby (5) v odtlačovacím klínu (2) dotáhněte. 
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10.3 Kontrola seřízení nožů 

 
Kvalitně  opracované plochy můžete dosáh-
nout pouze se správně seřízenými noži. 
Hranolek z tvrdého  dřeva (A)  položte  na 
zadní srovnávací stůl(B) a na boku udělejte 
značku v místě, kde končí stůl. Potom ručně 
pootočte nožovým hřídelem asi o 1/4 otáčky. 
Dřevěný kus se musí lehce posunout. Potom 
udělejte druhou značku a změřte vzdálenost  
mezi značkami. Pokud je seřízení správné, 
potom je tato vzdálenost asi tři milimetry 
(hodnota X na obrázku). Seřízení všech čty-
řech nožů proveďte na dvakrát, vždy na levé a 
pravé  straně nožového  hřídele. Potom  všech-
ny šrouby dotáhněte.  

 
 

10.4 Kontrola seřízení  pomocí ustavovače nožů 

 
 
 
Ustavovač nožů je součástí speciálního 
příslušenství. Ten se nejprve na válcové 
ploše nožového hřídele vynuluje a teprve 
potom je možno měřit výšku vysunutí nožů 
nad nožovým hřídelem. Kontrolu je nutno 
provádět vždy na obou koncích a uprostřed 
nože u všech nožů  v nožovém hřídeli. 
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10.5 Výměna a seřízení hoblovacích nožů TERSA 
(Osazení nožovým hřídelem jen na přání odběratele) 

 

10.5.1 První krok 

 
Poklepáním na klín přes úderník, který je 
součástí příslušenství, uvolněte nůž v nožo-
vém hřídeli. 

 

 

 
 
 
 

 

10.5.2 Druhý krok 

 
 
Vyjměte tupý nůž z válce a na jeho místo 
zasuňte nový nůž. 
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10.5.3 Třetí krok 

 
 
K zajištění polohy nože v nožovém hřídeli 
dojde vlivem odstředivé síly po spuštění 
stroje. 
 
Nůž je oboustranný. Po otupení obou břitů 
nůž nebruste, ale vyměňte jej za nový ! 
 
Vyměňujte vždy všechny nože současně ! 
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11.0  Údržba a opravy 
 

 
 
Před zahájením údržbářských nebo opra-
vářských prací odpojte vždy stroj od sítě ! 
Vypněte a uzamkněte  hlavní vypínač nebo 
odpojte stroj vytažením vidlice. Tím vylou-
číte možnost náhodného spuštění   stroje 
někým jiným.      

                                                                             
 

11.1 Napnutí klínového řemenu pohonu nožového hřídele a pohonu posuvu 

 
Sejměte odnímatelný boční kryt stroje. 
Pomocí dvou matic (A) na napínacím 
šroubu (B) změnte polohu natočení držá-
ku elektromotoru (C) tak, aby byly řeme-
ny pohonu nožového hřídele dostatečně 
napnuty. Polohu opět zajistěte dotažením 
matic. 
Po uvolnění šroubů (D) posuňte elektro-
motor pohonu posuvu v drážkách tak, aby 
byl řemen dostatečně napnut. Šrouby opět 
dotáhněte a nasaďte zpět odnímatelný  
kryt. 
Zatlačíte-li rukou na správně napnutý  
řemen silou cca 20 N (asi 2 kg), měl by se 
prohnout asi o 10 mm.  
 
 

11.2  Čištění a mazání 
 
Stroj je zapotřebí pravidelně čistit a mazat tyče, čepy, závity a ostatní díly podléhající korozi vhodným 
olejem. Interval této činnosti je závislý na způsobu práce, ale provádějte ji minimálně jednou za měsíc.  
Ložiska elektromotoru a nožového hřídele mají trvalou tukovou náplň, jsou oboustranně uzavřena a 
není je třeba mazat. 
Stoly čistěte od pryskyřice vhodným rozpouštědlem .  
Zabraňte znečištění řemenů olejem nebo mazacím tukem. Pokud k tomu dojde, očistěte řemen pouze 
papírem nebo vysušte. 
 
Čištění od prachu se provádí nejlépe vysavačem. Tuto činnost provádějte pravidelně jedenkrát týdně. 
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Přehled mazacích míst 
 Ložiska 

vřeten 
 
  

Pohybové 
šrouby  
    

Vedení protaho-
vacího stolu  
         

Stolové desky 
a nožový 
hřídel  
        

         Mazací místo 
Nutný úkon 

      1  
 ( hod.)        

       2 
  ( hod.) 

            3 
        ( hod.) 

          4 
       ( hod.) 

 
Stálá tuková náplň 
 

   Při 
výměně  

   

 
Mazat rozetřením 
 

  
     50 

 
            

 
 

 
Mazat olejnicí 
 

   
           50 

 
          8 

Plastické mazivo 
nebo olej 

 
LV-2-3 
 

 
 LV-2-3 

 
      OL-B5 

 
     OL-B5 

 
Ekvivalent 
 

 
  ISO-L-XCBEA 3 ISO – LAN  68 
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11.3 Odstraňování poruch 
 

Při správném používání a vhodné údržbě by k žádným závadám nemělo docházet. Pokud by  došlo k 
ucpání odvodu třísek, je třeba před provedením nápravy stroj vypnout. Při vzpříčení obrobku ihned 
vypněte stroj! 
Tupý frézovací nástroj je častou příčinou toho, že se elektromotor nadměrně zahřívá. Pokud stroj vy-
kazuje zvýšené vibrace, zkontrolujte jeho ustavení a ukotvení, popř. upnutí a vyvážení použitých nožů 
v nožovém hřídeli. 
 

Stroj nepracuje: 
Je zapotřebí prověřit elektroinstalaci a připojení stroje k síti. 
 
Tloušťkovací stůl se těžko pohybuje: 
Je zapotřebí uvolnit páku utužování stolu nebo namazat sloupek. 
 
Výkon stroje je slabý: 
Nástroje nejsou ostré. 
Je zvolena příliš silná tříska - je nutno vzít v úvahu šířku a tvrdost dřeva. 
Znečistěný  tloušťkovací stůl. 
Klínový  řemen nožového hřídele není dostatečně napnutý. 
Motor nepracuje na plný  výkon - je nutno zavolat odborníka. 
 
Stroj se chvěje: 
Špatně naostřené nebo seřízené nože. 
Nože mají nestejnou šířku, výšku. 
Stroj nestojí rovně, není dobře vyrovnán. 
 
Na stroji nelze tloušťkovat : 
Příliš velká tříska. 
Tloušťkovací stůl není čistý. 
 
Materiál naráží na zadní stůl: 
Špatně výškově seřízené nože nebo zadní stůl. 
 
Osazení na zadní části obrobeného kusu: 
Nerovná plocha při srovnávání. 
Špatně seřízené nože nebo stoly. 
Špatně přitlačovaný  nebo vedený materiál při srovnávání. 
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12.0 Rozsah dodávky 
Kompletní stroj,  
Příslušenství dle seznamu, 
Návod k používání, 
Zvláštní příslušenství (pokud je objednáno).  
 

13.0  Zvláštní  příslušenství 
Podvozek .   
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14.0  Náhradní díly 
Při objednávání náhradních dílů je nutno vždy uvést výrobní číslo stroje (z výrobního štítku), typ stro-
je a rok výroby. Pokud je součástí tohoto návodu příloha s uvedenými náhradními díly, je vhodné uvá-
dět čísla a názvy požadovaných náhradních dílů podle této přílohy. 

15.0  Záruka 
Pro možnost uplatnění garančního nároku a v zájmu  bezpečnosti výrobku je zapotřebí, abyste záruční 
list vyplnili ihned při koupi. Pokud nebude stroj řádně nainstalován nebo na něm budou prováděny 
zakázané manipulace, může dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za něž nepřebíráme v takovém pří-
padě zodpovědnost. V případě uplatnění záručního nároku se obracejte přímo na výrobce. 
Po uplynutí záruční doby můžete nechat provádět opravy jakoukoliv odbornou firmou. 
 

16.0 Nakládání s obalem a strojem po uplynutí  
životnosti 
16.1 Nakládání s obalem 
 
Naše výrobky jsou při přepravě k zákazníkovi chráněny obalem z kartonu nebo PE folie. Výrobci 
těchto obalů vydali na svůj produkt předepsané prohlášení a mají uzavřenou smlouvu o zajištění plnění 
povinností  zpětného odběru  a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností. Mezi povinnosti 
těchto společností patří také informovat odběratele o způsobu zajištění zpětného odběru. 
 
16.2 Nakládání se strojem 
 
Životnost tohoto stroje je do značné míry závislá na způsobu používání a intenzitě pracovního nasaze-
ní. Nezanedbatelnou roli zde hraje také četnost a druh prováděné údržby. Deset let je je doba, po kte-
rou je ze zákona výrobce stroje odpovědný za škody prokazatelně způsobené zákazníkovi tímto stro-
jem. 
Po uplynutí životnosti stroje je povinností majitele zajistit ekologickou likvidaci tohoto stroje 
tak, aby byl dodržen zákon o odpadech a nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí. 
 
Při likvidaci stroje je vhodné postupovat následujícím způsobem : 
 
1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do příslušných sběrných kontejnerů. 
2) Zbývající kovové části rozdělte na železné a neželezné a odevzdejte je k oddělené likvi -     
    daci příslušné specializované firmě. 
 
 
 
 

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změny součásti i dodavatele. 
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Schémata náhradních dílů PT 107 
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15. Parts Lists & Diagrams

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1   Main frame  1
2   Shaft seat, thicknessing table  1
3   Seat, lock lever  1
4   Oil seal  1
8   Seat, bearing  1
9   Hex lock nut  3
10   Hex screw M6 x 16 mm 5
11   Washer 6 mm  2

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY  
12   Inner shield  1
13   Cross sunk head screw M5 x 6 mm 5
14   Scale, thicknessing height  1
15   Pan head screw M5 x 6 mm 5
16   Gear cover  1
17   Pan head screw M5 x 6 mm 6
18   Cover plate  2
19   Pan head screw M5 x 8 mm 4
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1   Outfeed table, planer  1
2   Table lock seat  1
3   Table swing seat  1
4   Eccentric seat  1
5   Fork  1
6   Table lock  1
7   Table swing shaft  1
8   Sleeve, table lock  1
9   Hex nut M16  2
10   Hex screw M6 x 20 mm 3
11   Hex screw M8 x 25 mm 2
12   Spring washer 8 mm  3

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
13   Washer 8 mm  3
14   Hex screw M8 x 30 mm 2
15   Roll pin D6 x 20 mm 2
16   Roll pin D6 x 30 mm 1
17   Circle ring 12 mm  1
18   Handle, table swing  1
19   Safe link rod  1
20   Cross sunk head screw M5 x 12 mm 1
21   Roll pin 5 x 10 mm 1
22   Hex head screw M6 x 12 mm 2
23   Shield plate  1
24   Cross sunk head screw M6 x 8 mm 2
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1  Feed table, planer  1
2  Table lock seat  1
3  Table lock  1
4  Fork  1
5  Table swing seat  1
6  Table swing shaft  1
7  Eccentric seat  1
8  Sleeve, table lock  1
9  Hex screw M6 x 20 mm 3
10  Hex screw M8 x 30 mm 2
11  Spring washer 8 mm  3
12  Washer 8 mm  3

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
13  Hex screw M8 x 25 mm 2
14  Roll pin D6 x 30 mm 1
15  Roll pin D6 x 20 mm 2
16  Hex head screw M6 x 12 mm  2
17  Hex nut M16  2
18  Circle ring 12 mm  1
19  Handle, table swing  1
20  Shield plate  1
21  Cross sunk head screw M6 x 8 mm 2
22  Pointer  1
23  Pan head screw M4 x 8 mm 1



36

15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1  Thicknessing table  1
2  Raise guide rail  1
3  Special guide  1
4  Height indicator  1
5  Edge plate  4
6  Fixed guide rail  1
7  Screw guide  1
8  Raise gear seat  1
9  Raise gear  1
10  Raise shaft  1
11 Clamp rod  1
12  Clamp lever  1
13  Handle wheel, raising  1
14  Rise and fall lead screw  1
15  Spacer  1
16  Spacer  1
17  Thrust bearing 51102  1
18  Hex lock nut M10  2
19  Spring washer 6 mm  2

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
20  Hex head screw M6 x 60 mm 2
21  Set screw M8 x 12 mm 4
22  Oil seal  1
23  Hex screw M8 x 16 mm 10
24  Hex screw M8 x 35 mm 4
25  Spring washer 8 mm  4
26  Hex nut M6  2
27  Hex screw M6 x 55 mm 1
28  Carriage bolt M6 x 40 mm 1
29  Washer 6 mm  1
30  Pan head screw M4 x 10 mm 2
31  Cross sunk head screw M4 x 8 mm 12
32  Circle ring 18 mm  1
33  Roll pin 5 x 10 mm 1
34  Collar  1
35  Set screw M8 x 8 mm 1
36 Washer 10 mm  1
37  Roll pin 2.5 x 12 mm 1
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1  Cutter block  1
2  Blade holder  3
3  Hex head screw M6 x 12 mm 12
4  Blade  3
5  Spacer  16
6  Bearing cover  2
7  Bearing 6205  2
8  Circle ring 52 mm  2
9  Set screw M6 x 12 mm 6
10  In- feed roller  1
11  Outfeed roller  1
12  Bearing house, front  1
13  Handle wheel, raising  1
14  Raise guide rod  1
15  Spacer  1
16  Spacer  1
17  Thrust bearing 51102  1
18  Hex lock nut M10  2
19  Spring washer 6 mm  2

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
20  Hex head screw M6 x 60 mm  2
21  Set screw M8 x 12 mm 4
22  Oil seal  1
23  Hex screw M8 x 16 mm 10
24  Hex screw M8 x 35 mm 4
25  Spring washer 8 mm  4
26  Hex nut M6  2
27  Hex screw M6 x 55 mm 1
28  Carriage bolt M6 x 40 mm 1
29  Washer 6 mm  1
30  Pan head screw M4 x 10 mm 2
31  Cross sunk head screw M4 x 8 mm 12
32  Circle ring 18 mm  1
33  Roll pin 5 x 10 mm 1
34  Collar  1
35  Set screw M8 x 8 mm 1
36  Washer 10 mm  1
37  Roll pin 2.5 x 12 mm 1
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1  Sprocket A  2
2  Flange  2
3  Pan head screw M5 x 8 mm 8
4  Set screw M6 x 6 mm 4
5  Shaft pulley  1
6  Friction wheel  1
7  Sprocket B  1
8  Hex screw M6 x 12 mm 3
9  Shaft, friction wheel  1
10  Bearing 61901  4
11  Circle ring 24 mm  4
12  Sprocket C  1
13  Sprocket D 1
14  Shaft, sprocket 1
15 Pan head screw M6 x 8 mm 4
16  Circle ring 12 mm 1
17  Lever, friction wheel  1
18  Hex nut M10 2

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
19  Spring  1
20  Handle, friction lever  1
21  Tension plate  1
22  Tension rod  1
23  Spring  1
24  Washer 10mm  1
25  Bearing 6303  1
26  Feeding chain  1
27  Chain  1
28  Belt XPZ1250  1
29  Motor pulley  1 

30  Motor  1
31  Hex head screw w.flange M8 x 25 mm 4
32  Special flat washer 8 mm  4
33  Cap nut M8 4
34  Flat key 5 x 5 x 16 mm 2
35  Flat key 8 x 7 x 28 mm 1
36  Flat key 6 x 6 x 16 mm 1
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1 End cap (right)  1
2  Screw 1
3  Fence extrusion 1
4  End cap (Left)  1
5  Fence locating strip 1
6  Fence bracket  1
7  Ratchet handle M8 1
8  Washer M8 3
9  Ratchet handle M8 1
11  Locking nut 10 mm 1
12  Blind set screws 10 mm 2
13  Scale 1

14  Spacer  1
15  Screw  1
16  Pointer 1
17 Fence block 1
18 Hex bolt M6 2
19 Hex bolt M6 1
20 Aluminium fence seat 1
21 Fence plate 1
22 Hex bolts 2
23 Fence lock plate (left) 1
24 Ratchet Handle M8 1
25 Fence lock plate (right) 1
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
1 Bridge guard arm  1
2  Swivel base, guard  1
3  Rod, spring  1
4  Joint, bridge guard  1
5  Insert, guard  1
6  Bolt guide  1
7  Protective guard plate  1
8  Spring  1
9  Knot  1
10  Hex head screw M10 x 100 mm 1
11  Washer 10 mm  1
12  Hex lock nut M10  1
13  Hex nut M8  5
14  Hex screw M6 x 20 mm 2
15  Washer 6 mm  11
16  Hex lock nut M6  5

NO.  DESCRIPTION  QUANTITY
17  Flat washer 8 mm  1
18  Spring  1
19  Star-type screw M6 x 35 mm 1
20  Star-type screw M8 x 35 mm 1
21  Star-type nut  1
22  Cap nut M8  1
23  Hex screw M6 x 10 mm 2
24  pan head screw M5 x 65 mm 1
25  Hex lock nut M5  1
26  Spacer  6
27  Cross sunk head screw M6 x 16 mm 3
28  Hex lock nut M6  2
29  Spacer  1
30  Spacer  1
31  End cap, bridge guard  2
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15. Parts Lists & Diagrams - cont.

NO.  DESCRIPTION 
1  Washer 16 mm
2  Castor
3  Roll pin 4 x 30 mm
4  Bracket castor
5  Hex screw M12 x 50 mm
6  Bracket castor
7  Washer 10 mm
8  Hex screw M12 x 80 mm
9  Washer 12 mm
10  Bushing bracket
11  Support, pull rod
12  Hex screw M10 x 55 mm
12  Pull rod
14  Bolt, bracket
15  Shaft, castor
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EU Declaration of Conformity
      

Cert  No:   EU / PT107  / 1     

RECORD POWER LIMITED, 
Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links,  
Chesterfield, Derbyshire S43 4XA

declares that the machinery described:-

 1. Type: Planer Thicknesser

   2.  Model No: PT107

 3.  Serial No .........................................................................

 Conforms with the following directives:-
   
 
 MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
      
 LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC
   
   ELECTROMAGNETIC 2004/108/EC
 COMPATIBILITY DIRECTIVE EN 55014-1:2006
    EN 61000-3-2:2006
    EN 61000-3-3:1995+A1+A2
    EN 55014-2:1997+A1
  
      
and conforms to the machinery example for which the
EC Type-Examination Certificate No. BM50170155, AN50170154
has been issued by TUV Rheinland LGA Products GmbH
at: Tillystrasse 2, D90431 Nürnberg   

and complies with the relevant essential health and safety requirements.

Signed...............................................................Dated:  01/06/2014

Andrew Greensted
Managing Director
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