
 
 

Stacionárne závitorezy SUPERTRONIC 2SE, 3SE, 4SE 
Návod na použitie 
Pred prvým použitím si manuál starostlivo prečítajte! Nevyhadzujte ho! 
Ak bude poškodenie stroja spôsobené chybou pri prevádzke, nie je možné uplatniť záruku! 
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1.0 Bezpečnostné pokyny 
 

1.1 Správne používanie 
 
Závitorezné stroje Supertronic 2SE, 3SE a 4SE smú byť použité iba na rezanie a opravu závitov typu BSPT 
a NPT, do rozmerov 2“ (2SE), 3“ (3SE), 4“ (4SE), v súlade s rozmerovými údajmi uvedenými v kapitole 
2.0 „Technické parametre“. 
 
Závitorezné stroje Supertronic smú byť použité s vhodnými reznými hlavami, štandardnou alebo 
automatickou, overenými a doporučovanými výrobcom ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, ako aj so 
závitoreznými nožmi, v súlade s rozmerovými údajmi uvedenými v kapitole 2.0 „Technické parametre“. 
 
Správne použitie príslušenstva: 
Používajte len originálne príslušenstvo, uvedené v katalógoch ROTHENBERGER, v súlade s informáciami 
v katalógu a v tomto prevádzkovom manuáli. 
 
Dodávaný bezpečnostný pedál bol schválený Nemeckou asociáciou pre bezpečnosť a spoľahlivosť, má 
certifikát označený GS. 
 
Nikdy nepoužívajte / neupravujte technické a tvarové modifikácie stroja a príslušenstva. Toto môže 
spôsobiť prevádzkovú chybu a môže to viesť k nehodám a zraneniam. 
 
Z dôvodu prevencie pred zranením, popálením alebo zasiahnutím el.prúdom, pri práci s týmto 
strojom, doporučujeme prečítať si priložený manuál bezpečnostných inštrukcií. Prečítajte si 
dôkladne tieto inštrukcie pred použitím stroja a uchovajte ich pre možnosť neskoršej potreby. 
 
 
1.2 Používané bezpečnostné symboly a ich význam 
 

Nebezpečné pre zdravie, ohrozenie života, ak nie sú dodržané bezpečnostné predpisy. 
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V prípade nedodržania bezpečnostných predpisov môže dôjsť k nebezpečným situáciám, 
ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie materiálu. 

 
Tento symbol označuje dôležitú informáciu, týkajúcu sa správneho použitia stroja. 
Nevšímanie si týchto informácií môže viesť ku problémom na stroji a v jeho okolí. 

 
 
 
1.3 Bezpečnostné pokyny pre obsluhu a pre stroj 
 

Nikdy nedávajte prsty, svoju tvár, vlasy, ani iné časti tela, ako ani odstávajúce prvky odevu 
do blízkosti pracujúceho stroja a jeho rotačných súčastí (obrobok, upevňovacie skľučovadlo, 
centrovacie skľučovadlo). Nenoste šperky a ozdoby pri práci so strojom. Riziko zranenia! 
 
Používajte iba taký stroj, ktorý pracuje bezchybne. Ak je stroj poškodený do tej miery, že sú 
vidieť odkryté elektrické alebo hnacie časti, odpojte ihneď napájaciu šnúru a kontaktujte 
servisné stredisko, prípadne obchodného zástupcu ROTHENBERGER. 

 
 

V prípade výskytu chyby/problému (nezvyčajný zápach, vibrácie, alebo zvuk) počas práce so 
strojom, je veľmi dôležité ihneď zatlačiť do dolnej polohy bezpečnostný pedál a vykonať tak 
bezpečnostné zastavenie stroja - tzv. EMERGENCY STOP.  
 
Ak stroj beží, je zakázané manuálne pridržiavať obrobok alebo inú manuálnu činnosť na 
stroji, montovať alebo odstraňovať súčasti ako je filter, ventily, časti rúr, atd..! 
 
Len zaškolené osoby na používanie stroja smú vykonávať práce uvedené v kapitole 1.1 
„Správne používanie“! 
 
 
Nikdy nepoužívajte stroj keď ste unavený, alebo pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog. 
 



Noste bezpečný a ochranný odev! 
Noste ochrannú masku ako ochranu pred prskaním závitorezného oleja ako aj chlórových 
výparov (z oleja, odparených z horúcich povrchov nástrojov alebo obrobku)! 
Noste ochrannú čapicu na pokrytie dlhých vlasov. 
Noste ochranné rukavice pri výmene rezných nožov, rezného kolieska, alebo odhraňovača, 
ako aj pri výmene nástroja a obrobku. Nože a rezné čeľuste sú počas rezania horúce! 
Noste ochrannú obuv! Kvôli riziku pošmyknutia na rozprskanom oleji, ako aj iných 
mokrých, šmykľavých miestach, alebo častiach stroja a materiálu. 
 
Neodstraňujte kovové ani plastové triesky použitím tlaku vzduchu! Riziko poranenia očí! 
 
Udržujte pracovný priestor čistý a usporiadaný. Neporiadok na pracovisku zvyšuje riziko 
zranení! Odstráňte ručné náradie zo stroja pred jeho zapnutím. Riziko nehôd a zranenia! 
 
Berte do úvahy vonkajšie vplyvy! Zaistite dobré osvetlenie! Nenechávajte elektrické súčasti 
na daždi, nepoužívajte el.náradie na vlhkých miestach a priestoroch! Riziko zásahu prúdom! 
Nepoužívajte el.náradie v blízkosti horľavých tekutín a plynov. Riziko výbuchu! 
 
Zaistite dostatočné vetranie v prípade použitia v uzavretých priestoroch. Dovolené okolité 
teploty sú medzi 0 - 40ºC! 
 
Umiestňujte a skladujte náradie na bezpečnom a suchom mieste, a tak, aby neboli prístupné 
deťom a neoprávneným osobám. 
 
Nedovoľte cudzím, neoprávneným a nezaškoleným osobám manipulovať so strojom 
a nástrojmi, alebo napájacím káblom! 
 
 
Ak stroj nebude istý čas používaný, je dôležité ho vypnúť a odpojiť napájací kábel. 
 
Pred výmenou rezných hláv, rezného kolieska, odhraňovača, vždy vypnite stroj a odpojte 
napájací kábel! Vždy sa tak vyhnete nečakanému zapnutiu stroja, s rizikom poranenia! 
  
Pred čistením, údržbou, kontrolou alebo opravou, vždy vypnite stroj a odpojte napájací 
kábel! Po vypnutí môže stroj ešte chvíľu rotovať až pokým sa otáčanie nezastaví. 
Nedotýkajte sa žiadnych častí predtým ako je stroj úplne zastavený a bola vytiahnutá 
napájacia šnúra.  

 
Pred nastavovaním závitorezného stroja si starostlivo a kompletne znovu prečítajte tieto 
prevádzkové pokyny.  Musíte plne rozumieť upozorneniam, pokynom a zoznamom, ktoré sa 
týkajú bezchybnej a bezpečnej prevádzky stroja, ako aj tým, týkajúcim sa vašej bezpečnosti! 

 
Ponechajte si tento manuál na bezpečnom a suchom mieste, a uschovajte ho! Ak je 
predávaný použitý stroj, nariadenia EU hovoria, že tento manuál musí byť predaný novému 
užívateľovi spolu so strojom! 

 
Pred rezaním závitov prekontrolujte, že v obrábanej rúre nie je prítomná kvapalina alebo 
plyn, ktorý by mohol uniknúť po uchytení rúry do stroja. 

 
 

2.0 Technické parametre 
2.1 Popis Supertronic 2SE 
Obj.č. 5.6150    SUPERTRONIC 2 SE, 230 V 
Obj.č. 5.6175    SUPERTRONIC 2 SE AUTO, 230 V 
Rezný rozsah   BSPT R ¼“, ..., 2“,  NPT ¼“, ..., 2“ 
Rýchlosť   40 ot/min  bez záťaže 
Motor    jednofáz.univerzálny motor, 1150W, ochrana proti preťaženiu - trieda I 
Frekvencia   50/60 Hz 
Hmotnosť   44kg (bez príslušenstva) 
Rozmery   535 x 430 x 340 mm (LxWxH) 
Závitorezná hlava  štandardná ½“... 2“ 
    automatická ½“... 2“ 
Rezné čeľuste/nože  ½“... ¾“,   1“... 2“ ,  voliteľné ¼“ ...3/8“ (obj.č. 5.6369) 
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2.2 Popis Supertronic 3SE 
Obj.č. 5.6250    SUPERTRONIC 3 SE, 230 V 
Obj.č. 5.6255    SUPERTRONIC 3 SE AUTO, 230 V 
Rezný rozsah   BSPT R ¼“, ..., 3“,  NPT ¼“, ..., 3“ 
Rýchlosť   33 ot/min  bez záťaže 
Motor    jednofáz.univerzálny motor, 1700W, ochrana proti preťaženiu - trieda I 
Frekvencia   50/60 Hz 
Hmotnosť   74kg (bez príslušenstva) 
Rozmery   650 x 480 x 420 mm (LxWxH) 
Závitorezná hlava  štandardná ½“... 2“  a  2“... 3“ 
    automatická ½“... 2“  a  2 ½“... 3“ 
Rezné čeľuste/nože  ½“... ¾“,   1“... 2“ ,  2 ½“... 3“ 

 
2.3 Popis Supertronic 4SE 
Obj.č. 5.6460    SUPERTRONIC 4 SE, 230 V 
Obj.č. 5.6465    SUPERTRONIC 4 SE AUTO, 230 V 
Rezný rozsah   BSPT R ¼“, ..., 4“,  NPT ¼“, ..., 4“ 
Rýchlosť   22/50 ot/min  bez záťaže 
Motor    jednofáz.univerzálny motor, 1750W, ochrana proti preťaženiu - trieda I 
Frekvencia   50/60 Hz 
Hmotnosť   105kg (bez príslušenstva) 
Rozmery   750 x 540 x 480 mm (LxWxH) 
Závitorezná hlava  štandardná ½“... 2“  ,  2“... 3“   a 3 ½“... 4“ 
    automatická ½“... 2“  a  2 ½“... 4“ 
Rezné čeľuste/nože  ½“... ¾“,   1“... 2“ ,  2 ½“... 4“ 

 
 

3.0 Funkcie závitorezného stroja 
 
3.1 Prehľad / príslušenstvo / popis 
 
3.1.1 Prehľad, závitorezný stroj – hlavné ovládacie prvky (viď. Úvodný obrázok) 
 

1  Odrezávač   7a  Prepínač ochrany proti preťaženiu pre stroje s pedálom 
2  Rezné nože/čeľuste  7b  Vypínač ON/OFF  pre stroje bez pedálu 
3  Odhraňovač   8    Centrovacie skľučovadlo 
4  Kostra/nosič nástrojov  9    Uchytávacie skľučovadlo 
5  Výpustná skrutka na olej 10  Závitorezná hlava 
6  Ručný krížový posúvač 

 
3.1.2 Prehľad, automatická rezná hlava 2SE, 3SE, 4SE – hlavné ovládacie prvky (viď. úvodný obrázok) 
 

11  T- držiak   16  Uzatvárací kolík 
12  Výberový kolík (strieborný) 17  Uzatvárací tŕň - telo 
13  Výberový kolík (čierny) 18  Uzatvárací tŕň – posuvná hlava (dĺžka závitu) 
14  Závitový tŕň - rýchloupínanie 19  Základná doska 
15  Profilové telo/drážka  20  Výberová doska s drážkami 

 
 
3.1.3 Príslušenstvo (viď. Katalóg) 
 
 

Používajte iba vhodné príslušenstvo doporučované ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH! 
V prípade potreby kontaktujte svojho obchodného zástupcu ROTHENBERGER. 
 
 

Štandardná rezná hlava, prípadne  Automatická rezná hlava 
Stojan na rúry - nasztaviteľná výška, s guľovým vodičom, pre rúry až do 6“ 
NIPPEL MAX – prípravky pre uchytenie a rezanie závitov aj na krátkych rúrach/segmentoch, pre rúry ½“ ...2“ 
NIPPEL MAX - Set – sada prípravkov pre uchytenie krátkych rúr  ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“ 
Náhradné rezné koliesko – D=41mm, L=19mm, DA=9mm, je z tvrdenej ocele, vhodné pre všetky typy strojov 
RONOL SYN – vysokovýkonný závitorezný olej, syntetický-vhodný aj pre aplikácie s pitnou vodou, 5l kanister. 
 
Ďalšie príslušenstvo – viď. Katalóg, prípadne na požiadanie 
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3.1.4 Popis funkcií / činností stroja 
 

Stroj na rezanie závitov na rúry a tyče pozostáva z:
- pohonná jednotka / motor, ktorý otáča centrovacie skľučovadlo (8) 
- uchytávacie skľučovadlo (9), pre bezpečné zaistenie obrobku 
- odrezávač (1) pre odrezanie požadovanej dĺžky rúry 
- zabudovaný odhraňovač (3) na vnútorné hrany 
- závitorezná hlava (10) pre vytvorenie závitu na obrobok 
- olejová pumpa, ktorá mastí a chladí olejom 
- nosič nástrojov (4), vybavený na oboch stranách ozubeným posuvom 
- zberná doska triesok a odtok oleja s filtrom 
- bezpečnostný pedál 
- telo závitorezu 

 
 

4.0 Príprava na použitie 
 
4.1 Rozsah dodávky (súčasti stroja) 
 
Po dodávke stroja skontrolujte: 

- že odpovedá typovej špecifikácii podľa Vašej objednávky 
- poškodenie vzniknuté prípadnými nehodami alebo z iných dôvodov počas prevozu 
- že boli dodané všetky objednané súčasti a príslušenstvo. 

 
Ak boli zistené akékoľvek nedostatky, kontaktujte ihneď dodávateľa, alebo svojho obchodného zástupcu. 
  
 
4.2 Prenos / prevoz závitorezného stroja 
 

Ohnite sa v kolenách pri dvíhaní stroja, aby ste ochránili svoj chrbát pred zranením! 
 
 
Uchyťte telo nosiča nástrojov tak, aby sa nemohlo hýbať pri prenášaní stroja.  Držte stroj 
pevne a bezpečne za jeho telo pred zdvihnutím. Nedržte stroj za centrovacie skľučovadlo ani 
odhraňovač, pri prenášaní. 

 
Ak prenášate stroj, ktorý obsahuje v sebe olej, dávajte pozor na prskanie oleja na odev kvôli 
vznikajúcim vibráciám. 

 
olej na hranách a tele stroja môže spôsobiť jeho prekĺznutie v rukách. Uistite sa pred týmto 
kĺzaním pred dvíhaním stroja. 

 
 
4.3 Nastavenie a príprava stroja 
 

Pripravujte stroj na suchých miestach! 
Zaistite dostatočný priestor okolo stroja a na pracovnom mieste! 
 
Umiestnite stroj na rovný povrch bez medzier, alebo na plochú pracovnú lavicu. Centrovacie 
skľučovadlo musí byť vo vyššej polohe ako ostatné časti stroja tak, aby rezný olej nemohol 
vytiecť cez rúru pri rezaní, a znečistiť tak podlahu/okolie! 
 
Ak nemáte dostatočný výhľad na pracovný, a teda nebezpečný priestor, vytváraný rezajúcim 
strojom a obrobkom, celá dĺžka obrábanej rúry musí byť odstránená, alebo tento pracovný 
priestor musí byť označený stuhou s výstražnými nápismi! Označenia musia byť výrazné, 
nastaviteľné podľa výšky a musí byť ich dostatočný počet! 

 
 
4.4 Elektrické pripojenie 
 

Neumiestňujte stroj ani obrábanú rúru na napájací kábel, ktorý takto môže byť poškodený a môže 
dôjsť k zásahu el.prúdom. Nikdy sa nedotýkajte el.zástrčky ani napájacieho kábla mokrými rukami. 
Ak stroj pripájate do siete, presvedčte sa, že vypínač (7) je  polohe OFF, inak je rizikom, že sa stroj 
nečakane spustí a môže dôjsť k nehode a zraneniam! 
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4.5 Závitorezný olej 
 
Pre mazanie a chladenie pri rezaní používajte vysokovýkonný olej ROTHENBERGER typ RONOL obj.č. 6.5010 
(nie je vhodný pre rúry na pitnú vodu), alternatívne preto používajte vysokovýkonný RONOL-SYN, obj.č. 6.5015, 
ktorý je vo vode nerozpustný a teda neškodlivý. Olej skladujte mimo dosahu detí! 
Nerieďte rezný olej s inými olejmi. Ak dôjde ku zmiešaniu s vodou, jeho farba sa mení na bielu-nepriehľadnú a jeho 
kvalita sa znižuje, čo znižuje aj kvalitu narezaného závitu. Doporučujeme vtedy olej vymeniť! 
Vyhnite sa priamemu vplyvu Slnka na olej, skladujte ho na tmavom mieste. 
Po odčerpaní časti oleja uzavrite silno jeho viečko, aby sa zamedzilo znečisteniu, príp. zriedeniu vodou. 
 
POZOR pre alergikov!! Olej, ktorý sa dostane na pokožku môže spôsobiť alergické alebo iné kožné reakcie! 
Keď manipulujete s olejom, používajte ochranný odev a pokryte si odhalené miesta. Ak príde Vaša pokožka do 
kontaktu s olejom, ihneď si miesto umyte vodou a mydlom. Ak Vás zasiahli, alebo ste sa nadýchli olejových 
výparov, ihneď vyjdite na čerstvý vzduch, prípadne bez odkladu navštívte lekára. 
  
4.6 Kontrola oleja 
 

Pred čistením, údržbou, kontrolou alebo opravou, vždy vypnite stroj a odpojte napájací kábel! 
 

• Nový stroj, alebo stroj dlho nepoužívaný je pokryty po svojom povrchu olejovým filmom, pre jeho 
ochranu. Odstráňte tento film čistou látkou. 

• Otočte krížovým posúvačom (6) proti smeru hodin.ručičiek, aby sa telo nosiča nástrojov dostalo 
k uchytávaciemu skľučovadlu (9). 

• Na pravej strane stroja doplňte hladinu rezného oleja až na úroveň  
odtokového ústia s filtrom. 

• Uistite sa, že stroj je stále v polohe OFF, a pripojte napájací kábel do siete. 
• Zapnite stroj (ON) a overte si, že olej cirkuluje a vyteká z reznej hlavy medzi  

rezné nože. Nastavte množstvo prúdiaceho oleja pomocou nastaviteľnej skrutky.  
 
4.7 Nastavenie dopĺňaného množstva oleja 
 

• Uistite sa, že olejová nádrž je naplnená až po odtokové ústie s filtrom. 
• Ak množstvo vytekajúceho oleja neodpovedá požiadavkám mazania a  

chladenia, nastavte množstvo prúdiaceho oleja cez nastaviteľnú skrutku. 
• Uvoľnite uzamykaciu maticu zo skrutky. 
• Otáčaním skrutky v smere hod.ručičiek sa zvyšuje množstvo oleja,  

proti smeru – znižuje prietok! 
• Po nastavení prietoku utiahnite späť uzamykaciu maticu. 

 
4.8 Vypúšťanie oleja 
 

Pred vypúšťaním, odskrutkovaním výpustnej skrutky, si prejdite bezpečnostné pokyny z kapitoly 8. 
 

 

Výpustná skrutka na olej 
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5.0 Obsluha / použitie závitorezného stroja 
 
5.1 Uchytenie obrobku 
 

Telo nosiča nástrojov môže prísť do kontaktu s rámom skôr, ako  
bola dosiahnutá nastavená dĺžka závitu na obrobku, výsledkom  
môže byť poškodenie uchytávacieho skľučovadla, alebo nožov! 
Musí byť dodržaná vzdialenosť min.70mm, medzi skľučovadlom  
a koncom závitu (viď.obrázok)! 

 
 

• Odklopte odrezávač (1) a závitoreznú hlavu (10) nahor  tak, aby neprekážali  
v posuve, a pripravte odhraňovač (3) do pracovnej polohy. 

• Vložte obrobok zo strany centrovacieho skľučovadla (8) a utiahnite skľučovadlo. 

 

Centrovacie 
skľučovadlo 

 
V prípade dlhých alebo ťažkých rúr, je dôležité použiť stojan na rúry (obj.č. 5.6047), aby sa 
zamedzilo kývaniu, či rotácii, a následne možnému prevráteniu stroja z dôvodu veľkej váhy rúry. 
Dodržujte aj predpisy z kapitoly 4.3! 

 
• Pridržujte obrobok na strane uchytávacieho sklučovadla (9)  

pevne rukou a postupne ho uchytávajte otáčaním skľučovadla. 
 

• Zaistite, aby bol obrobok uchytený všetkými tromi čeľusťami  
v skľučovadle. 

• Ak niesú v kontakte s obrobkom všetky 3 čeľuste, môže dôjsť ku 
kývaniu a možnosti poškodeného, alebo chybného narezania závitu. 

• Uchytený obrobok pevným zaklapnutím skľučovadla utiahnite. 
 
 
5.2 Rezanie obrobku s odrezávačom rúr (1) 
 

Nedotýkajte sa rezaného povrchu holými rukami, je horúci a má ostré hrany! Riziko zranenia! 
 

Ak je rukoväť odrezávača (1) otáčaná rýchlo, rezaný povrch rúry môže získať oválny prierez, čo 
neumožňuje správne rezanie závitu. Preto otočte len pol otočky rukoväte na jednu celú otáčku rúry! 
 

• Posuňte odrezávač (1) nahor, aby neprekážal v posuve. Otočte  
posúvačom (6) tak, aby bol odrezávač v polohe potrebnej  
na odrezanie obrobku. 

 
• Prisuňte odrezávač nadol ku obrobku a potom dajte vypínač (7)  

na ON, alebo stlačte pedál. 
 

• Otočte silno rukoväťou v smere hodin.ručičiek a začnite odrezávať. 
 
• Postupne priťahujte/otáčajte rukoväťou, pol otáčky na 1 otáčku obrobku. 

 
• Ihneď po odrezaní odstráňte odrezané časti rúry zo stroja.  
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5.3 Odhranenie obrobku 
 
 

Rezná hrana odhraňovača (1) je veľmi ostrá! Nedotýkajte sa jej holými rukami! Riziko poranenia! 
 

• Odhraňte vnútorný povrch obrobku pomocou odhraňovača (1).  
• Pritiahnite odhraňovač smerom k sebe, nasaďte ho do jeho  

polohy na nosiči nástrojov 
• Otáčajte posúvačom (6) a pomaly začnite reznou hranou odhraňovať. 
 

 
5.4 Zmena veľkosti závitu – správne veľkosti nožov 
 
5.4.1 Závitorez Supertronic 2SE 

Rezné čeľuste/nože  ½“... ¾“  musia byť použité na závitové veľkosti  ½“ a  ¾“. 
Rezné čeľuste/nože  1“... 2“  musia byť použité na závitové veľkosti  1“, 1 ¼“, 1 ½“ a  2“. 
Výmena sád rezných nožov z  ½“... ¾“  na  1“... 2“ a naopak, v reznej hlave (10) musí prebehnúť podľa 
pokynov uvádzaných v ďalších kapitolách. 

 
5.4.2 Závitorez Supertronic 3SE  a  Supertronic 4SE 

Rezné čeľuste/nože  ½“... ¾“  musia byť použité na závitové veľkosti  ½“ a  ¾“. 
Rezné čeľuste/nože  1“... 2“  musia byť použité na závitové veľkosti  1“, 1 ¼“, 1 ½“ a  2“. 
Rezné čeľuste/nože  2 ½“... 3“  musia byť použité na závitové veľkosti  2 ½“ a  3“. 
Rezné čeľuste/nože  2 ½“... 4“  musia byť použité na závitové veľkosti  2 ½“  a  4“. 
Výmena sád rezných nožov musí prebehnúť podľa pokynov uvádzaných v ďalších kapitolách. 
   

 
5.5 Manipulácia s reznými čeľusťami/nožmi  v reznej hlave (10) na nosiči nástrojov (4) 
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5.5.1 Automatická rezná hlava 
 

Pri vymieňaní nožov noste ochranné rukavice! Riziko porezania! 
Čísla nožov musia byť totožné s číslami na otvoroch v reznej hlave! 

Uzatvárací tŕň 

 
Odmontovanie nožov 
 

• Dajte uzatvárací tŕň do polohy „A“ podľa obrázku. 
 

• Zasuňte výberový kolík (12) do jednej profilovej drážky. 
 
 
 

• Vytiahnite nože číslo 1 a 4 nahor a von z reznej hlavy, kým je v dolnej pozícii. 

Profilová 
drážka  

 
• Vydvihnite reznú hlavu (10) a potom vytiahnite von nože č. 2 a 3. 

 
 
Vkladanie nožov 

• Dajte uzatvárací tŕň do polohy „A“ podľa obrázku. 
• Zasuňte výberový kolík (12) do jednej profilovej drážky. 
• Vložte 4 rezné nože v súlade s označením otvorov v reznej hlave (10) a uistite  

sa, že správne zapadli do svojich pozícií. 
• Overte si ešte raz, že čísla nožov sú totožné s číslami na otvoroch na reznej hlave.  

 
 
5.6 Výmena celej reznej hlavy (10) 
 
Inštalácia a odmontovanie reznej hlavy na/z tela nosiča nástrojov: 
 
Podvihnite reznú hlavu asi do polovice jej pohybu nahor, až kým  
nie je v pozícii paralelnej k zrezanej ploche jej inštalačného čapu. 
Potom reznú hlavu vytiahnite. 
 
 



5.7 Zmena veľkosti závitu – správne prevedenie 
 
Automatická rezná hlava: Profilová drážka 

(čierna)  
• Uistite sa, že rezná hlava (10) je v svojej správnej polohe na tele  

Výber.kolík 
(čierny) 

nosiča nástrojov, a že rezné nože sú v svojich správnych miestach. 
• Vsuňte príslušný výberový kolík (12 / 13) do profilovej  

drážky (15) podľa výberu veľkosti závitu. 
Výber.kolík 
(strieborný) 

• Príslušná veľkosť závitu je uvedená na príslušných profilových  
drážkach (viď. Obrázok, hlava do 2“). 

 Profilová drážka 
(strieborná)  

5.8 Rezanie závitu 
 

Kvôli ochrane vašich rúk je závitorez vybavený bezpečnostným pedálom! 
Pomocou neho môžete vykonať bezpečnostné zastavenie stroja - tzv. EMERGENCY STOP! 

 
Ak nastáva nebezpečná situácia, stlačte bezpečnostný pedál úplne nadol, čo zastaví stroj. 
Pre znovu naštartovanie stroja, treba zatlačiť bezpečnostný vypínač na bočnej strane pedálu. 
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Dajte pozor na poranenie rúk, keď sklápate nadol reznú hlavu. 
 

Nepresilujte stroj, aby nedošlo k jeho preťaženiu, napríklad z dôvodu opotrebovania nožov, prípadne 
dlhej sériovej výrobe závitov! 

 
Používajte len taký materiál a tvar obrobku, ktorý je vo výbornom stave pre rezanie závitov. 
Ak použijete poškodenú/deformovanú rúru, nie je možné narezať správny závit!  
Dodržujte bezpečnostné a prevádzkové pokyny, kontrolujte správnu polohu rez.hlavy, správne 
veľkosti rezaných závitov, správnosť prúdenia oleja, nepokladajte rez.hlavu voľne na zem, atd.. 

 
Automatická rezná hlava: 
 
• Dajte reznú hlavu do dolnej polohy, zatlačte T-držiak plne do  

smeru „B“, kým sa rez.hlava nedostane do pracovnej polohy (jej nože). 
• Zapnite stroj, stlačte pedál, otáčajte posúvačom proti smeru  

hod.ručičiek tak, aby sa nože dostali na obrobok. 
• Pomáhajte pri prvom narezávaní – otáčajte posúvačom.  

Pusťte posúvač až keď sú narezané 2-3 závity. 
• Nože sa automaticky uvoľnia impulzom od uzatváracieho  

tŕňa (17/18), keď sa nareže príslušná dĺžka závitu nastavená na tŕni.  
• Vypnite činnosť stroja uvoľnením pedálu. 
 
 
5.9 Nastavenie dĺžky závitu 
 
Dĺžka závitu bola nastavená výrobcom, ale je možné ju meniť v prípade potreby.  
 
• Otočte uzatvárací tŕň (17/18) do polohy „C“. 
• Uvoľnite na ňom skrutku a posúvajte hlavou tŕňa, čím nastavíte dĺžku závitu.  
• Pre dlhší závit, posuňte hlavu v smere „D“, pre kratší v smere „E“.  
• Veľkosť môže byť zmenená o 2mm na každú stranu od strednej polohy. 
• Po nastavení jemne pritiahnite skrutku, a sklopte tŕň do dolnej polohy. 

Potom skrutku dotiahnite na pevno. 
 
 
5.10 Nastavenie hĺbky závitu 
 
Pre nastavenie hĺbky závitu uvoľnite skrutku na príslušnej nastavenej profilovej drážke (15).  
Posúvajte výberovou doskou s drážkami (20) a nastavte hĺbku závitu. 
Pre hlbší závit, zatláčajte dosku v smere „H“, pre plytkejší v smere „G“. 
Hĺbka môže byť zmenená o 1,5 - 2mm. 
Následne upevnite späť skrutku na profilovej drážke. 
Po narezaní závitu na prvý obrobok, prekontrolujte jeho hĺbku  
odmeraním pomocou napr. posuvného meradla. 



Výberový kolík 
(strieborný) 5.11 Rezanie závitu v 2 pracovných krokoch (pre väčšie rozmery 2 ½“ - 4“) 

 
Pri rezaní závitov na väčšie priemery rúr (od 2 ½“), najskôr použite  
tzv. 2-krokový výberový kolík, pre „prednarezanie“ závitu, a následne použite  
rezanie so štandarným výberovým kolíkom (12) pre narezanie štandardného závitu. 
 
 
 
5.12 Ukončenie rezania – odobratie obrobku 

2-krokový 
výberový kolík  

Obrobok je vlhký a klzký od účinku oleja. Dbajte na opatrnosť, 
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zabezpečte sa pred jeho vyšmyknutím a spadnutím, keď ho vyberáte zo skľučovadla a zo stroja. 
 
• Po narezaní otáčajte posúvačom v smere hod.ručičiek tak, aby sa telo nosiča nástrojov dostalo mimo obrobok. 
• Uvoľnite uchytávacie skľučovadlo. 
• Uvoľnite centrovacie skľučovadlo a opatrne vytiahnite obrobok. 
 
 
5.13  Čistenie po použití 
 

Neodstraňujte kovové ani plastové triesky použitím tlaku vzduchu! Riziko poranenia očí! 
Nemanipulujte s trieskami holými rukami! Riziko zranenia! Použite ochranné rukavice! 
 

• Odstráňte všetky vytvorené triesky zo stroja a aj z jeho okolia. 
• Použite drôtenú metličku na ich odstránenie, očistite aj skľučovadlá, nože a čeľuste, reznú hlavu, a odhraňovač. 
• Použite látkovú handričku na vytretie olejových zvyškov zo stroja a z jeho okolia. 
 
 
6.0 Údržba a kontrola 
 
Všetky stroje sú vo svojej podstate náchylné k opotrebovaniu počas ich používania. 
Z toho dôvodu musia byť pravidelne udržované a kontrolované, a opotrebované súčasti musia byť vymenené. 
 
Tieto činnosti smú byť vykonávané iba autorizovanou servisnou stanicou ROTHENBERGER, čo vám poskytuje 
plnú záruku kvality dodaných súčastí a poskytnutých služieb! 
 

Pred čistením, údržbou, kontrolou alebo opravou, vždy vypnite stroj a odpojte napájací kábel!  
Po vypnutí môže stroj ešte chvíľu rotovať až pokým sa otáčanie nezastaví. 
Vždy dajte pozor na nečakané zapnutie stroja. Riziko zranenia a nehody!  
 
Pri vymieňaní a manipulácii s reznými nástrojmi / hranami vždy noste ochranné rukavice! 
Riziko zranenia! 

 
 
6.1 Výmena čepele vnútorného odhrotovača 
 

• Vydvihnite odrezávač, aj reznú hlavu do hornej polohy a pritiahnite odhraňovač na jeho pracovné miesto. 
• Vytiahnite pružinový kolík z reznej čepele. 
• Rezná čepeľ odhraňovača sa uvoľní ak jej držiak povytiahnete dopredu. 
• Nasaďte novú reznú čepeľ. 
• Dajte naspäť pružinový kolík, do diery na novej čepeli. 

  
 
6.2 Výmena rezného kolieska odrezávača rúr 
 

• Odklopte odhraňovač, vydvihnite hlavu odrezávača nahor, a reznú hlavu  
dajte do dolnej polohy.  

• Vytiahnite upevňovací kolík (segerka) z čapu rezného kolieska. 
• Pridržte rezné koliesko a vytiahnite z neho von celý čap. 
• Očistite nečistoty a triesky z čapu a namastite ho. 
• Nasaďte nové rezné koliesko do držiaku a zaistite ho čapom. 
• Dajte naspäť upevňovací kolík (nový), a zahnite jeho konce. 

  Čap



6.3 Výmena uchytávacích čeľustí v skľučovadle 
 

• Otočte posúvačom tak, aby sa celý nosič nástrojov dostal na pravú stranu.  
• Vydvihnite odrezávač, aj reznú hlavu do hornej polohy. 
• Otáčajte uchytávacím skľučovadlom – otvárajte ho, až pokým je možné 

dostať sa (viď.obrázok) dovnútra skrutkovačom, alebo imbus-kľúčom. 
• Uvoľnite skrutku, ktorá drží čeľuste skľučovadla. 
• Pomocou tenkej tyčky, ktorú nasuniete do pružiny na skrutke 

povytiahnite celú skrutku nahor/von. 
• Vytiahnite smerom von konštrukciu uchytávacej čeľuste. skrutka
• Podobne uvoľnite a vytiahnite ďalšie 2 čeľuste. 
• Očistite nečistoty a triesky z čepelí a z povrchov skľučovadla. 
• Vložte novú čeľusť na jej miesto, vložte pružinovú skrutku a utiahnite ju. 
• Podobne nasaďte aj ďalšie 2 nové čeľuste.  

 
 
 
6.4 Denná kontrola 
 
Kontrolujte napájací kábel, zástrčky a predlžovačku, overte, či nie sú poškodené. 
Správne doplňte olej, ak treba nastavte správne olejovú skrutku. 
Vyčistite olejovú nádrž, ak obsahuje nečistoty. 
Prekontrolujte opotrebebnie rezných nožov, odrezávača, odhraňovača. Vymeňte ak treba. 
Očistite skľučovadlá kefou, ak obsahujú nečistoty. 
Prekontrolujte dotiahnutie základných skrutiek jednotlivých súčastí. Pritiahnite, ak treba. 
Pravidelne odstraňujte triesky a nečistoty zo stroja. 
Aplikujte mazivá proti zhrdzaveniu, ak nebudete stroj na istý čas používať. 
 
Premazávajte pravidelne hnacie vretená motora:  
Toto môže vykonať len osoba zaškolená na činnosť s elektrickými súčasťami. 
POZOR! Pred mazaním overte, že je odpojený napáj.kábel! 
 
 
7.0 Odstraňovanie problémov 
 
 
Chyba / problém    Kontrola / činnosť 
 
 
Nevyteká olej..     Je plná olejová nádrž? 
      Sú čisté vývody oleja, filter, či odtokový otvor? 
      Je v poriadku čerpadlo oleja? 
 
Nedostatok napájania..    Kleslo aj napätie v sieti? 
      Je predlžovací kábel správneho typu? (pozri kap.4.4) 
 
Stroj sa zastavil a nechce znovu naštartovať.. Z dôvodu preťaženia alebo problémov s napájaním, 

zabudovaný ochranný systém odpojil stroj.  
Spätné zapnutie bude možné za 1 minútu! 

 
Závit nebol správne narezaný..   Je znečistený olej? 
      Sú opotrebované rezné nože? 
      Je rúra neohnutá (jej koniec)? 
 
Nefungujúce rezanie..    Sú rezné čeľuste s nožmi v správnej polohe? 
      Zodpovedajú si čísla nožov a ich otvorov v reznej hlave? 
      Bola zvolená správna veľkosť závitu (kolíky a drážky)? 
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8.0 Likvidácia nečistôt po práci 
 
 
8.1 Kovové, elektrické a elektronické časti 
 
Súčasti a zvyšky po práci bývajú hodnotným materiálom a môžu byť recyklované. Pre tento účel slúžia autorizované 
firmy na recykláciu. Kovové časti musia byť roztriedené a uložené pred odovzdaním firme. 
Konzultujte prosím tento problém so zástupcom autorizovanej firmy, aby bolo všetko v súlade so zásadami pre 
správne udržiavanie životného prostredia. 
 
 
8.2 Olej a mazivá 
 
Len špecializované firmy môžu nakladať s olejmi, použitými olejmi, a ich zvyškami. 
Použité oleje musia byť bezpečne uskladnené a označené, v olejovzdorných nádobách (kovové sudy). 
Pokazené elektrické stroje musia byť pred opravou / servisom zbavené oleja a jeho zvyškov. Žiadny olej sa 
nesmie dostať na podlahu, do iného okolia. 
 
 
8.3 Odpad / nečistota po údržbe 
 
Nariadenia vydané lokálnymi úradmi musia byť plne dodržované. Aj v oblasti zaobchádzania s odpadmi  
a nečistotami po údržbe. Kontaktujte autorizované firmy a úrady. 
 
Bezpochyby, všetky používané odevy a prípravky musia byť posudzované podľa noriem pre zaobchádzanie 
s odpadmi, a v súlade so životným prostredím. 
 
Odpady, ktoré môžu byť recyklované, musia byť oddelene skladované a posielané na vhodnú recykláciu! 
 
 
 
9.0 Záruka 
 
Záruka na závitorezné stroje ROTHENBERGER zahŕňa bezplatné odstránenie všetkých chýb a nedostatkov na 
stroji, ktoré sa vyskytli v čase záručnej doby, a ktoré môžu byť dokázané ako chyby spôsobené chybou materiálu 
alebo výroby. 
Záruky nepokrýva poškodenia a chyby spôsobené nesprávnym používaním, pripájaním, nedodržiavaním 
bezpečnostných a prevádzkových pokynov, a bezpečnostných pokynov pre prácu s elektronickými zariadeniami. 
Poškodenia spôsobené nesprávnou obsluhou, prírodnými silami, nesprávnymi súčiastkami – inými než originálne 
časti ROTHENBERGER, pracovným stresom, zlým účelom použitia, neoprávneným zásahom, alebo iným dôvodom 
neodsúhlaseným autorizovanou osobou ROTHENBERGER nespadajú pod záruku. Vymenené súčiastky sa stávajú 
našim majetkom. Tieto podmienky neovplyvňujú štátom vydané pravidlá o zárukách. 
 
 
 
10.0 Zákaznícky servis 
 
Servisné strediská ROTHENBERGER sú Vám vždy kompletne k dispozícii. V krátkom čase vám bude poskytnutá 
odborná pomoc, a zaslané náhradné diely.  
Kontaktujte prosím najskôr Vaše servisné stredisko, na základe informácií od obchodného zástupcu. 
 
Servisné stredisko – Nemecko:  
 
   tel: +49 (0) 6195 99 52 14   fax: +49 (0) 6195 99 52 15 


