
Mobilní magnetický 
korunkový vrtací systém 

 
Jednorychlostní model SMD 351 L 
  
 
 

 
 
 

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU 

 

Výstraha: 
U zařízení vybaveného ochranou proti přetížení musí být v případě, že motor vypnul 
v důsledku přetížení, motor zapnut naprázdno po dobu minimálně 20 sekund, aby se  
před opětným použitím snížila teplota a zabránilo se spálení motoru.  
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 Nízká  rychlost  

SMD 351L 
  

 
 

 
 

 
 

 Výkon  1100W  
Napětí  230V/50Hz 
naprázdno / otáčky pod zatížením 450 / 270   
Vrtací parametry Průměr a hloubka vrtání  35mm x 50mm ( 1-3/8" x 2") 
 Průměr a hloubka vrtání 

u spirálového vrtáku  
13mm x 140mm (1/2" x 5-1/2") 

Magnetická  adheze  17,000 N 
Ochrana proti přetížení  Ano 
Čistá hmotnost  14 kg (30,8Lbs) 
 

 

   

 

 

 

 

JEDNORYCHLOSTNÍ MODEL
SMD351L

Nádržka chladící kapaliny

Kohout chladící kapaliny

Spínač motoru

Spínač magnetu

Fakultativní adaptér a sklíčidlo
13mm (není v obsahu dodávky)

Vodící trn 
(není v obsahu dodávky)

Korunkový vrták
(není v obsahu dodávky)

Rychloupínací 
nástrojový držák

Vřeteno

Rukojeť

Zámek výškově
stavitelných saní

Magnetická základna

Standardní příslušenství

* stranový klíč M8
* T- klíč M6
* imbus klíč M2,5 a M4
* ochraný kryt proti třískám
* bezpečnostní řetěz
* Chladící systém
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UPOZORNĚNÍ! 
 
Seznamte se s veškerými pokyny, ještě než uvedete vrtací systém do provozu.  
Nedodržování níže uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, poškození 
zařízení a dokonce i zranění. 
Informace uvedené v tomto návodu jsou určeny pro více typů magnetických vrtaček. 
Konkrétní informace je nutné přiřadit k dodanému typu vrtačky dle technických parametrů a 
možností zařízení. 
 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Pracoviště  
 
Pracovní prostor udržujte v čistotě a zajistěte dobré osvětlení.  
Neuklizený pracovní stůl nebo pracoviště mohou být příčinou nehod, stejně jako tmavé 
prostory. Vždy se ujistěte, že je pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepoužívejte elektrické 
nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů 
nebo prachu.  
Elektrické nářadí generuje za provozu jiskření, které může zapálit plyny nebo hořlavé 
kapaliny. Prach může být nasáván do systému ventilace a způsobovat ucpávání a přehřátí. 
 
Udržujte kolemstojící osoby, děti a návštěvníky mimo dosah pohybujících se částí 
elektrického nářadí. Jakékoliv nesoustředění může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením 
a způsobovat zranění. 
 
Elektrická bezpečnost  
 
Uzemněné nástroje musí být zapojeny na správně nainstalované zásuvky a uzemněny v 
souladu se všemi zákony a nařízeními. Nikdy nevyjímejte zemnicí kolík a v žádném případě 
neupravujte vidlici. Nepoužívejte žádné rozbočovací zásuvky. Informujte se u 
kvalifikovaného elektrikáře, pokud jste na pochybách, zda je zásuvka správně uzemněna.  
Pokud zařízení vykazuje elektrickou poruchu nebo havárii, uzemnění zajišťuje svod po 
cestě s nízkým odporem mimo uživatele. 
Nikdy nenoste nářadí za šňůru nebo hadici. Odpojování ze zásuvky"vytrhnutím" kabelu je 
nepřípustné (platí i pro hadici).  
Zařízení musí být přenášeno se zvýšenou opatrností a skladováno na suchém a 
bezprašném místě. 
Chraňte kabely a hadice před horkem, olejem a ostrými hranami. Poškozené kabely zvyšují 
riziko úrazu elektrickým proudem. 
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvýší  
riziko úrazu elektrickým proudem. 
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací šňůru pro venkovní použití s označením 
WA. nebo. W.. Tyto kabely jsou určeny pro venkovní použití a snižují riziko úrazu 
elektrickým proudem. 
 
Bezpečnost osob 
 
Při práci s nářadím buďte stále pozorní, sledujte, co děláte a používejte zdravý rozum. 
Nepoužívejte nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka 
nepozornosti při práci se zařízením může vést k vážnému zranění. 
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Oblékejte se vhodně. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Zakryjte dlouhé vlasy. Udržujte 
vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé 
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly. 
 
Zabraňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, že před připojením k síti je vypínač vypnutý.  
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo připojování zařízení, jejichž spínač je v poloze 
Zapnuto, přináší vysoké riziko úrazu. 
 
Odstraňte seřizovací klíče nebo spínače ještě před zapnutím nářadí. Klíč nebo podobný 
nástroj zapomenutý na rotující části stroje může vést k poranění. 
 
Nepřeceňujte se. Bezpečný postoj a rovnováha umožňují lepší kontrolu zařízení v 
neočekávaných situacích. 
 
Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranná maska, 
protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo chrániče sluchu musí být používány v souladu 
s podmínkami. 
 
Nářadí a jeho údržba 
 
Používejte upínací prvky nebo jiný praktický způsob, jak zabezpečit a upevnit díl na stabilní 
platformě. 
 
Nepřetěžujte nástroj, při práci používejte správné nástroje. S vhodným nástrojem budete 
dělat svou práci lépe a bezpečněji a s rychlostí, pro niž je určen. Nepoužívejte nářadí, 
pokud vypínač nespíná. Každý nástroj, který nemůže být ovládán vypínačem, je 
nebezpečný a musí se opravit.  
Před prováděním jakýchkoliv úprav, změnou příslušenství nebo ukládání nářadí odpojte 
zástrčku ze zásuvky. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko nechtěného 
spuštění zařízení. 
 
Uchovávejte nepoužívané nástroje mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob. V rukou 
nezkušených osob mohou být nástroje nebezpečné. 
Zacházejte s nástroji opatrně. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované 
nástroje s ostrými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se ovládají. 
Zkontrolujte nástroj na deformace či stopy po zaseknutí u pohyblivých částí, poškození 
jednotlivých dílů a všechny další okolnosti, které mohou ovlivnit provoz nářadí. V případě 
poškození musí být nástroj před použitím opraven. Špatně udržované nástroje jsou příčinou 
mnoha nehod. 
Přidržování obrobku rukou, jeho kontakt s tělem vede k nestabilitě a může vést ke ztrátě 
kontroly. 
Používejte pouze příslušenství, které je doporučené výrobcem pro váš model. 
 
Příslušenství, které je vhodné pro jeden nástroj, může být nebezpečným při použití s jiným 
nástrojem. 
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Servis 
 
Opravy nástrojů mohou být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem. 
Provoz a údržba prováděné nekvalifikovanými pracovníky vedou k nebezpečí úrazu. 
Při údržbě nářadí používejte pouze originální náhradní díly. Postupujte podle instrukcí v 
sekci Údržba tohoto návodu. Při používání nepovolených částí nebo nedodržování pokynů k 
údržbě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.  
Symboly použité v tomto návodu 
 
DŮLEŽITÉ: 
Na zařízení mohou být použity některé z těchto symbolů. Seznamte se s nimi a osvojte si 
jejich význam. Správná interpretace těchto symbolů vám umožní ovládat zařízení lépe a 
bezpečněji. 
 
Termíny použité v tomto návodu 
 

1. Nebezpečí: Tento termín znamená, že existuje nebezpečí fyzické újmy nebo smrti 
obsluhy nebo osob v okolí. 
2. Upozornění: Tento termín znamená, že existuje riziko poškození nářadí, nástroje 
nebo jiných zařízení. 
3. Poznámka: Tyto termíny nabízejí užitečné informace vztahující se k provozu zařízení 
nebo jeho údržbě. 

 
 
Symbol  Název  Určení / vysvětlivka 
V  Volt  Napětí (potenciál) 
A  Ampér  Proud 
Hz  Hertz  Frekvence (cyklů za sekundu) 
W  Watt  Výkon 
kg  Kilogramy  Hmotnost 
min  Minuty  Čas 
s  Sekunda  Čas 
Ø Průměr  Velikost vrtáků 
No  Chod naprázdno  Otáčky při chodu naprázdno 
…/min  Otáčky za minutu  Otáčky, zdvihy, otáčky za minutu na povrchu obrobku 
0 Poloha vypnuto Nulová rychlost, nulový kroutící moment..... 
1, 2, 3, …  Nastavení voliče  Nastavení otáček, vyšší číslo znamená vyšší 

otáčky 
 

~ Střídavý proud  Typ nebo charakteristika proudu 
 Nářadí třídy ll  S dvojitou izolací, stavební nářadí 

 
 Výstražný symbol  Upozornění uživatele na alarmy 
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ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A PŘEDPISY 
 
Vždy používejte bezpečnostní řetěz. Upevnění obrobku se může uvolnit. 
Adheze magnetu závisí na tloušťce materiálu.  
Vždy zajistěte, aby síla obrobku činila minimálně 12 mm (7 / 16 palce). Pokud tomu tak není, 
pak pro zajištění magnetické adheze použijte pod obrobek kus plechu alespoň 12 mm 
silného, tím se magnetická adheze zvýší. 
 
Kovové třísky a jiné nečistoty mohou vážně narušit magnetickou přilnavost.  
Vždy se ujistěte, že magnet je čistý.  
 
Další přístroje zapojené na stejné zásuvce mohou být příčinou nerovnoměrného napětí, což 
by mohlo vést k uvolnění magnetu. Na stejné zásuvce smí být připojeno vždy jen jedno 
zařízení.  
Je nebezpečné používat vrtačku vzhůru nohama. Hodnota 90 stupňů od vodorovné polohy 
nesmí být překročena. 
Zabraňte uvolnění magnetu. Před zahájením vrtání se ujistěte, že magnet obrobek řádně 
drží. 
 
Vyhněte se práci s korunkovým vrtákem bez chladicí kapaliny. 
Před uvedením do provozu vždy zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.  
 
Nepracujte s tupými nebo poškozenými řeznými nástroji. To by mohlo přetížit motor. Motor 
musí být chráněn. Zabraňte bezpodmínečně vniknutí řezné kapaliny, vody, nebo jiných 
nečistot do motoru. 
 
Kovové třísky jsou často velmi ostré a horké. Nikdy se jich nedotýkejte holýma rukama.  
Čištění provádějte pomocí magnetické sběrné tyčky, háku nebo jiného vhodného nástroje. 
 
UPOZORNĚNÍ: Zařízení nesmí být NIKDY umisťováno na obrobek mezi elektrodou a ZEMÍ 
u jakéhokoliv typu obloukové svářečky. Následkem by bylo poškození stroje, neboť 
svářečka bude uzemňována přes zemnící kabel zařízení. 
 
NEBEZPEČÍ: NIKDY se nepokoušejte používat stroj s nesprávným typem/hodnotou proudu 
nebo za abnormálně nízkého napětí. Správné napětí a Hz překontrolujte podle typového 
štítku. 
 
Nenechávejte magnetickou základnu nepřetržitě aktivní po dobu delší než 60 minut. Pokud 
je přehřátá magnetická základna, nechte ji vychladnout po dobu 30 minut před 
pokračováním v další práci.  
Tento stroj není určen pro typ  použití pro výrobní linky. 
 
SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ  
 
Musí být sestavena nádržka chladící kapaliny. Nejdříve připojte čistou trubku na spodek 
nádržky chladící kapaliny. K tomu nejprve uvolněte matici a nasuňte matici na trubku. 
Nasuňte trubku na spojku. Utáhněte matici. Nasuňte závěs nádržky přes šroub na horní 
pravé straně a utáhněte. Nakonec vložte druhý konec trubky do rychlospojky na převodovce. 
Pro instalaci stačí jen zatlačit. 
Při práci s korunkovým vrtákem musí být vždy používána řezná chladicí kapalina. Otevřete 
víko nádrže a kapalinu doplňte. Stav chladicí kapaliny musí být kontrolován často. Pokud se 
kapalina nepoužívá, mějte kohoutek chladiva uzavřen. 
 

  

 
Kryt proti třískám. K jeho montáži použijte dodané motýlkové šrouby a našroubujte je na 
magnet. Když se odstraňují třísky, není nutné kryt demontovat. Stačí nadzvednout kryt do 
jeho horní polohy. 
 
Musí být používán bezpečnostní upevnění. Pás omotejte kolem obrobku, zaveďte ho do 
rukojetí a upevněte. 
 
NASTAVENÍ VÝŠKY NA SANÍCH (neplatí pro modely s poloautomatickým posuvem a 
čtyřrychlostní modely) 
 
Modely s nastavitelnou výškou saní umožňují obsluze rychle změnit výškovou polohu hlavy 
motoru na saních. To je například užitečné při přepínání mezi spirálovými a korunkovými 
vrtáky. Pro korunkové vrtáky použijte nejnižší možnou polohu s cílem zajistit optimální 
stabilitu. U spirálových vrtáků doporučujeme zvýšit výškovou polohu hlavy motoru, aby byl 
dostatek prostoru pro montáž spirálového vrtáku. 
 
Postup nastavení: 

 
Zámek výškových saní 

 
1. Pomocí inbusového klíče s T-rukojetí povolte inbusový šroub na zámku výškových saní. 
2. Nastavte hlavu motoru do požadované polohy.     
3. Utáhněte zámek výškových saní 
 
 
UPNUTÍ KORUNKOVÉHO VRTÁKU  
 
POZOR: Nikdy nepoužívejte řezný nástroj, který je větší než je maximální povolený 
rozměr u daného elektrického nářadí. 
 

 
Inbusový klíč L 

 
U vřetene s nastavovacím šroubem         
K upnutí korunkového vrtáku vložte nejdříve vodící trn do nástroje. Poté vložte nástroj do 
vřetene a otáčejte, až je ploška ustavena vůči pojistnému šroubu (šroubům) a řádně 
utáhněte pomocí dodávaného inbusového klíče. 
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Inbusový klíč L 

 
U vřetene s nastavovacím šroubem         
K upnutí korunkového vrtáku vložte nejdříve vodící trn do nástroje. Poté vložte nástroj do 
vřetene a otáčejte, až je ploška ustavena vůči pojistnému šroubu (šroubům) a řádně 
utáhněte pomocí dodávaného inbusového klíče. 
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POZOR: ujistěte se, že upevňovací šroub dosedá na plošku nástroje a nikoliv na rádius 
stopky. 
 
U vřetene s rychloupínáním        

          
 Kroužek rychloupínání  

 
Zatlačte kroužek rychloupínání nahoru. Vložte korunkový vrták s vodícím trnem a otáčejte, 
až je ploška v kontaktu s uzamykacím kolíkem. Jakmile je ploška v kontaktu s uzamykacím 
kolíkem, kroužek se vrátí dolů. Ještě jednou překontrolujte, aby byla jistota, že je držák 
bezpečně uzamčen. 
 
 
 
 
PROVOZ – VŠEOBECNÉ 
 
NEBEZPEČÍ: Před zahájením vrtání se VŽDY ujistěte, že je obrobek dostatečně přidržován 
magnetem. 
 
POZNÁMKA: Pokud se má zařízení namontovat na zakřivenou plochu obrobku, musí být 
upevněno paralelně ke křivce obrobku. 
 
 
NEBEZPEČÍ: Vyhýbejte se práci s odchylkou více než 90 stupňů od vodorovné 
polohy. Při vrtání v takovém úhlu se musí zabránit vniknutí chladicí kapaliny do 
motoru. Měl by být používán pastovitý typ chladicí kapaliny. 
 

1. Nejdříve upevněte nástroj do vřetene a nastavte jeho polohu podle zamýšleného 
středu vrtání. Poté zapněte magnet.  

2. Stiskněte zelené tlačítko pro spuštění motoru. Použijte rukojeť ručního kola k 
posuvu do řezu. Musí být používán velmi lehký tlak jak při zahájení řezu, tak i během 
proražení dna díry. Rukojeť významně znásobuje přítlak, nesmí být proto používána 
příliš velká síla. Nechte, aby tempo určoval řezný nástroj. 
Po získání zkušenosti bude obsluha schopna určit optimální posuv. Příznakem by 
mělo být slyšitelné zpomalení motoru, ale ne zakousnutí v řezu. Upravte řezné 
otáčky. U řádně ostrého korunkového vrtáku budou třísky takřka nepřerušované a 
budou vytvářet "ptačí" hnízdo v okolí řezu. 

  

           
POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že řezací nástroj je ostrý. Tupý nástrojž má obvykle za 
následek jemnější a / nebo potrhané třísky. 
 
NEBEZPEČÍ: Jakmile se třísky začnou hromadit, MUSÍ být odstraněny. Nadměrné 
množství třísek by mohlo vést k zaseknutí korunky nebo ke vzniku jiné nebezpečné situace. 
 
NEBEZPEČÍ: Vyvrtané jádro vystřelí na konci řezu a je velmi horké. Musí být vždy stanoven 
způsob zachycení jádra, neboť jeho volný pohyb může způsobit zranění osob. 
 
Poznámka: Pokud je stroj odstaven, uzamčete posuvný zámek na boku stroje v krajní horní 
poloze, aby se zabránilo náhodnému sjetí saní dolů – před zahájením vrtání ho 
nezapomeňte odemknout. 
 
POZOR: Nikdy se nepokoušejte řezat půlkruhy ani nezkoušejte stehové vrtání (vrtání 
překrývajících se otvorů) s korunkou TCT. Korunka se může zničit. 
 
POZOR: Nikdy se nepokoušejte znovu pokračovat na nedokončeném řezu, pokud byl 
magnet vypnut a stroj se mezitím posunul. Korunka se může zničit. 
 
VRTÁNÍ SPIRÁLOVÝM VRTÁKEM (všechny modely kromě modelů s 
poloautomatickým posuvem) 
 

1. Nejdříve namontujte sklíčidlo na adaptér.  
2. Pak zatlačte kroužek rychloupínání nahoru. Vložte adaptér sklíčidla do držáku 

nástroje a otáčejte, dokud kroužek rychloupínání nezaskočí.  
3. Ještě jednou překontrolujte, aby byla jistota, že je rychloupínací držák bezpečně 

uzamčen.  
4. Vložte spirálový vrták do sklíčidla a dotáhněte klíčkem. 

 

 



9

Kroužek 
rychloupínáníAdaptér 

sklíčidla

Sklíčidlo 

  

POZOR: ujistěte se, že upevňovací šroub dosedá na plošku nástroje a nikoliv na rádius 
stopky. 
 
U vřetene s rychloupínáním        

          
 Kroužek rychloupínání  

 
Zatlačte kroužek rychloupínání nahoru. Vložte korunkový vrták s vodícím trnem a otáčejte, 
až je ploška v kontaktu s uzamykacím kolíkem. Jakmile je ploška v kontaktu s uzamykacím 
kolíkem, kroužek se vrátí dolů. Ještě jednou překontrolujte, aby byla jistota, že je držák 
bezpečně uzamčen. 
 
 
 
 
PROVOZ – VŠEOBECNÉ 
 
NEBEZPEČÍ: Před zahájením vrtání se VŽDY ujistěte, že je obrobek dostatečně přidržován 
magnetem. 
 
POZNÁMKA: Pokud se má zařízení namontovat na zakřivenou plochu obrobku, musí být 
upevněno paralelně ke křivce obrobku. 
 
 
NEBEZPEČÍ: Vyhýbejte se práci s odchylkou více než 90 stupňů od vodorovné 
polohy. Při vrtání v takovém úhlu se musí zabránit vniknutí chladicí kapaliny do 
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způsob zachycení jádra, neboť jeho volný pohyb může způsobit zranění osob. 
 
Poznámka: Pokud je stroj odstaven, uzamčete posuvný zámek na boku stroje v krajní horní 
poloze, aby se zabránilo náhodnému sjetí saní dolů – před zahájením vrtání ho 
nezapomeňte odemknout. 
 
POZOR: Nikdy se nepokoušejte řezat půlkruhy ani nezkoušejte stehové vrtání (vrtání 
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POZOR: Nikdy se nepokoušejte znovu pokračovat na nedokončeném řezu, pokud byl 
magnet vypnut a stroj se mezitím posunul. Korunka se může zničit. 
 
VRTÁNÍ SPIRÁLOVÝM VRTÁKEM (všechny modely kromě modelů s 
poloautomatickým posuvem) 
 

1. Nejdříve namontujte sklíčidlo na adaptér.  
2. Pak zatlačte kroužek rychloupínání nahoru. Vložte adaptér sklíčidla do držáku 

nástroje a otáčejte, dokud kroužek rychloupínání nezaskočí.  
3. Ještě jednou překontrolujte, aby byla jistota, že je rychloupínací držák bezpečně 

uzamčen.  
4. Vložte spirálový vrták do sklíčidla a dotáhněte klíčkem. 
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ÚDRŽBA 
 

1. Udržujte stroj čistý a bez třísek  
2. Překontrolujte případné povolené šroubení a utáhněte podle potřeby.  
3. Ujistěte se, že ventilační otvory jsou čisté, takže motor může být normálně chlazený. 

S motorem chodu vyfoukejte ventilační otvory stlačeným vzduchem o nízkém tlaku, 
aby byl motor udržován v čistotě. 

 
 
HŘÍDEL VŘETENE – poloautomatická verze 
 
Udržujte vřeteno hřídele bez nečistot a podle potřeby ho lehce namažte. Pokud je ložisko 
vřetene hlučné, může být zaneseno nečistotou nebo třískami. Demontujte hřídel vřetene, 
vyčistěte a ložisko ošetřete tukem. 
 
 
LIŠTY (RYBINOVÉ VEDENÍ) 
 
Pokud jsou lišty příliš volné, je nezbytné nastavení. K nastavení povolte  pojistné matice a 
rovnoměrně nastavte nastavovací šrouby,  přitom pohybujte rukojeti nahoru a dolů. Upravte 
nastavení tak,  aby bylo bez vůle a bez drhnutí kdekoliv  ve svém rozsahu pohybu. Poté 
utáhněte pojistné matice.  
Pravidelně kontrolujte, promazávejte a nastavujte podle potřeby. 
 

 
Inbusový klíč L 
 
UHLÍKY 
 
Uhlíkové kartáče jsou spotřebním materiálem a musí být nahrazeny, když dosáhnou 
limitního opotřebení. 
 
 
POZOR: Uhlíkové kartáče vyměňujte vždy v párech. 
 

1. Demontujte 4 šrouby a sejměte zadní kryt motoru. 
2. Pomocí kleští otáčejte pružinou kartáče tak, aby se uvolnil přístup a bylo možno 

demontovat uhlík z držáku.  

  

3. Odšroubujte šroub a odpojte vodič k uhlíku. Starý uhlík může být nyní demontován.  
4.  Namontujte nové kartáče. Přitom postupujte v obráceném sledu demontáže.  
5.  Namontujte  zadní kryt motoru. 

 
 
 
UHLÍKY 
 
Vzhledem ke konstrukci kartáčů musí být kartáče překontrolovány vždy, když se motor 
zastaví bez zřejmého důvodu. Kartáče jsou navrženy tak, aby vypnuly motor ještě než 
opotřebení uhlíků  dosáhne maximální hodnoty. Tím se chrání motor. 
 

 
 
 
PORUCHY MAGNETU 
 
Pro správnou funkci magnetické vrtačky je nezbytný 100% stav magnetu. 
Pokud magnet nedrží odpovídající silou, je pravděpodobné, že došlo k poškození jedné 
z cívek. 
 
Pokud magnet nefunguje vůbec, došlo pravděpodobně k poruše usměrňovače. 
Kontrolu usměrňovače smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. V případě poruchy 
vyhledejte pomoc autorizovaného servisu. 
 
Nikdy nepoužívejte vrtačku s poškozeným magnetem. 
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Přítlačná pružina

Držák kartáčů

Uhlík
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JEDNORYCHLOSTNÍ MODEL SMD 351 L 
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JEDNORYCHLOSTNÍ MODEL SMD 351 L 
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SMD 351L – Magnetická vrtačka 
 

 
 

Jednorychlostní vrtací systém – rozložený pohled a kusovník
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NO. Parts Name                                                      Q'TY
1  INTERNAL CIRCLIP   R-19                                 1
2  ARBOR WASHER    Ø10 x Ø18.5 x 0.8   1
3  O-RING    Ø12 x Ø20 x 4                                 1
4  COOLANT SEAL    1
5  SPRING    Ø1.2 x Ø10.1 x Ø12.5 x 12T x 90L                                1
6  LOCKING PIN     12.3mm                                  1
6  LOCKING PIN     11.7mm                                  1
7  SET SCREW    M3 x 4                                 1
8  LOCKING PIN SPRING                                 1
9  CHECK BALL   Ø8    1
10  PARALLEL KEY    5 x 5 x 10                                 1
11  SPINDLE                                  1
11-1  SPINDLE                                  1
12  RING    Ø40 x Ø44 x 9                                   1
12  RING    Ø40 x Ø44 x 9                                   1
13  COLLAR PIN                                  1
14  QUICK-RELEASE COLLAR                                 1
15  SPRING    Ø2 x Ø39 x Ø43 x 3T x 30L   1 
16  SPRING SEAT RING   Ø35.1 x Ø44.5 x 2                      1
17  EXTERNAL CIRCLIP    S-35                                 1
18  INTERNAL CIRCLIP    R-47                                 1
19  BEARING    6005 zz                                    1
20  EXTERNAL CIRCLIP    S-25                                 1
21  SCREW    M5 x 65    4
22  N/A                                  -
23  PUSH LOCK FITTING    1
24  GEAR CASE                                  1

25~30  N/A                                  -
31  SLIDE HEIGHT LOCK                                   1

32~33  N/A                                  -
34  LOCK BRACKET                                  1
35  FLAT HEAD SCREW    M4 x 10                                 4
36  BEARING    608 zz      5
37  INPUT PINION   H:M1.0 x 17T                                 1
37  INPUT PINION   L:M1.0 x 12T                                 1
38  PARALLEL KEY    4 x 4 x 8                                 2
39  INPUT GEAR    M1.0 x 36T                                 1
40  EXTERNAL CIRCLIP    S-10                                 1
41  OIL SEAL    Ø25 x Ø40 x 7                                 2
42  OUTPUT GEAR    M1.25 x 37T                                 1
43  EXTERNAL CIRCLIP    S-15                                 1
44  EXTERNAL CIRCLIP    S-12                                 1
45  INTERMEDIATE GEAR PINION    M1.25 x 12T                                  1
46  INTERMEDIATE GEAR    H:M1.0 x 40T   1
46  INTERMEDIATE GEAR    L:M1.0 x 45T   1
47  NEEDLE BEARING    HK 0810                                   1
48  N/A                                   -
49  GEAR PLATE                                  1
50  BEARING    6001-LLU                                   1
51  ARMATURE    7T    1
51  ARMATURE    7T    1
52  SCREW    M5 x 60     2
53  STATOR                                  1
54  MOTOR HOUSING     1
55  NUT    M4 x 8                                   8
56  BRUSH HOLDER    2
57  CARBON BRUSH    7 x 11 x 17                                 2
58  BRUSH SPRING    2
59  SCREW    M4 x 10    2
60  SCREW   M4 x 12    4
61  MOTOR TAIL COVER    1
62  SCREW    M4 x 25    2
63  CABLE CLIP                                   2
64  SCREW    M4 x 14    2
65  END SPLICE TERMINAL C4                                 3
66  CABLE CLAMP                                  2
67  MOTOR CABLE   1.25 x 2C x 65CM   1
68  CABLE PROTECTOR     40cm                                 1
69  COOLANT TUBE    15cm                                 1

70~73  N/A                                   -

74  COOLANT TANK ASSEMBLY                                 1
75  SOCKET CAP SCREW    M6 x 16                                                                                      3
76  SLIDE                                  1
77  COOLANT TANK BRACKET                                1 
78  FLAT WASHER    Ø5 x Ø12 x 1                                2
79  SOCKET CAP SCREW       M5 x 16                               2
80  GEAR RACK                                 1
81  STAND BODY                                 1
82  GIB SET SCREW    M5 x 20                                5
83  GIB LOCK NUT    M5                                5
84  THUMB SCREW    M5 x 16                                1
85  BUSHING    Ø28 x Ø32 x 12                                2
86  FLAT WASHER    Ø6 x Ø40 x 2.5   1
87  FLAT WASHER    Ø6 x Ø25 x 1                                1 
88  N/A                                 -
89  SWITCH GUARD BAR                                 2
90  SWITCH PANEL                                 1
91  FLAT WASHER    Ø4 x Ø10 x 1                                7
92  SPRING WASHER     M4                                4
93  SOCKET CAP SCREW   M4 x 16                                4
94  MOTOR SWITCH    1
94  MOTOR SWITCH    1
95  MAGNET SWITCH    1
96  GIB STRIP - LEFT     1
97  GIB STRIP - RIGHT     1
98  GIB TENSIONER     260 x 11 x 2.3   1
99  SCREW      M4 x 16    1
100  STAR WASHER      M5                                1
101  SPRING WASHER    M6                                3
102  MAGNET BASE    164 x 80 x 48                                1
103  SIDE PANEL                                 1
104  SCREW    M4 x 8                                4
105  RECTIFIER                                 1
105-1  RECTIFIER & EMC                                1
106  CRANK SPINDLE                                1
107  CRANK LEVER                                  3
108  SCREW    M4 x 30                                2
109  STRAIN RELIEF    8cm                                1
110  CORD ARMOR                                  1
111  POWER SUPPLY CABLE    1.0 x 3C x 2.5M                                1
112  CABLE GLAND                                 1
113  N/A                                 -
114  LEAD WIRE     18CM                                2
115  LEAD WIRE    18CM                                4
116  COMBINATION WRENCH   M8                                1
117  L-HEX KEY    M2.5    1
118  L-HEX KEY    M4    1
119  N/A                                 - 
120  SAFETY CHAIN                                  1
121  OVERLOAD UNIT(OPTIONAL)                                1
121  OVERLOAD UNIT(OPTIONAL)                                1
122  SOCKET CAP SCREW    M6 x 20                                3
123  TRUSS HEAD SCREW   M4 x 6                                2
124  MOTOR COVER PLATE                                1
125  T-HANDLE HEX KEY    M6                                1
126  FLAT HEAD SCREW    M4 x 8                                4
127  RUBBER WASHER    M4                                1
128  SPADE TERMINAL                                  4
129  SCREW    M4 x 25                                3
130  ZIP TIE                                 1
131  TERMINAL COVER                                8
132  CHIP GUARD                                 1
133  FLAT WASHER    Ø6 x Ø13 x 1                                2
134  BUTTERFLY SCREW    M6 x 10                                2
135  SET SCREW    M8 x 7                                2
136  CHUCK (OPTIONAL)       1/2"                                 1
137  CHUCK ADAPTOR (OPTIONAL)    1/2" 17.4                                1
138  N/A                                  -
139  PILOT PIN (OPTIONAL)    HSSx77LxØ6.35(steppin)  1
140  EARTHING MARKING                                1
141  FAN BAFFLE                                 1

  

Náhradní díly pro magnetickou vrtačku SMD351L – obj.č. SMD351L_č.pozice  
 

 

  

SMD 351L – Magnetická vrtačka 
 

 
 



  

CE prohlášení o shodě 
 
Na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá následujícím normám nebo normativním 
dokumentům: 

 
Richtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG 
            DIN ČSN EN 292 T.1 u. 2 
            DIN ČSN EN  60204 T.1 
            DIN VDE 0740 T 
 
 
Der Nachweis der elektromagnetischen Verträglichkeit erfolgte entsprechend EG-Richtlinie 89/336/EWG nach 
folgenden Normen: 
 
           EN 61000-3-2:1995/A1:1998/A2:1998 
           EN 61000-3-3:1995 
           EN 55014-1:1993/ A1:1997  55014-2:1997 

 
 
Hlučnost přístroje, vyhodnocená s filtrem A, může překročit 85 dB (A) 
 
Adresa distributora pro ČR a SR:
 
N.KO spol. s r.o. 
Táborská 398/22
293 01 Mladá Boleslav 
tel: +420 326 772 001 fax: +420 326 774 279 mobil: +420 604 24 23 08 
email:nko@nko.cz 
 
Adresa autorizovaného servisu: 
Nářadí Veselý Brno s.r.o. 
Olomoucká 158 
627 00 
Brno 
tel: +420 548 422 550 p. Hrabovský 
fax: +420 548 422 552 


