Ovládání

GrindLazer™

3A0106F
CS

- Urèeno k broušení plochých, horizontálních betonových èi asfaltových povrchù - K odstraòování materiálù z betonových a asfaltových povrchù - Pouze pro profesionální venkovní použití Model 571002 - Øez vpøed
GrindLazer 270 (270 cm / 9 hp)
Model 571003 - Øez vpøed
GrindLazer 390 (390 cm / 13 hp)
Model 571004 - Couvání - výøez (musí být použit se zaøízením LineDriver™)
GrindLazer 480 (480 cm / 16 hp)
Model 571260 - Couvání - výøez (musí být použit se zaøízením LineDriver™)
GrindLazer 630(627 cm / 21 hp)
DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY
Pøeètìte si všechna upozornìní a pokyny
v této pøíruèce. Tyto pokyny uschovejte.

ti14752a

ti14763a

ti25371a

Související pøíruèky:
Opravy - 3A0102
Souèásti - 3A0103

GrindLazer 270 a 390

GrindLazer 630

(Bubny, øezné nástroje a LineDriver™ se prodávají samostatnì)

Upozornìní

Upozornìní
Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravy tohoto zaøízení. Segment vykøièníku
upozoròuje na obecné varování a symbol nebezpeèí upozoròuje na riziko specifické pro danou proceduru.
Podívejte se znovu na tato varování. V celé této pøíruèce, kde to je na místì, mùžete nalézt další varování, týkající
se konkrétních výrobkù.

UPOZORNÌNÍ
NEBEZPEÈÍ NEÈISTOT A ÚLOMKÙ
Použití tohoto zaøízení pro broušení betonu a jiných materiálù pro dláždìní mùže vést k uvolòování
potenciálnì nebezpeèného prachu nebo chemikálií z materiálù.
• Urèeno pouze pro zkušené uživatele obeznámené s platnými vládními pøedpisy pro bezpeènost
práce a prùmyslovou hygienu.
• Používání zaøízení pouze v dobøe vìtraném místì.
• Používejte pouze øádnì otestovaný a vládou schválený respirátor vhodný pro prašné podmínky.
NEBEZPEÈÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAØÍZENÍ
Nesprávný zpùsob použití mùže mít za následek smrt nebo vážný úraz.
• Nepoužívejte zaøízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem lékù nebo alkoholu.
• Neopouštìjte pracovní plochu, pokud je zaøízení pod napìtím. Když se zaøízení nepoužívá, vypnìte jej.
• Kontrolujte zaøízení dennì. Opotøebené nebo poškozené díly vymìòujte neprodlenì a k náhradì
používejte jedinì pùvodní náhradní díly pùvodního výrobce.
• Zaøízení nemìòte ani neupravujte.
• Zaøízení používejte jedinì k tomu úèelu, ke kterému je urèeno. Pro získání informaci zatelefonujte
svému distributorovi Graco.
• Udržujte dìti a zvíøata mimo pracovní prostor.
• Dodržujte všechny platné bezpeènostní pøedpisy.
• Udržujte bezpeènou provozní vzdálenost od ostatních lidí v pracovní oblasti.
• Vyhýbejte se jakýmkoliv trubkám, sloupùm, otvorùm nebo jakýmkoliv jiným pøedmìtùm vyènívajícím
z pracovního povrchu.
NEBEZPEÈÍ — POHYBUJÍCÍ SE STROJ
Nedbalé a bezohledné chování zpùsobuje nehody. Pád z vozidla, vjetí do skupiny lidí nebo do
pøedmìtu, pøípadnì zasažení jinými vozidly mùže vést k závažnému poranìní èi úmrtí.
• Nestùjte na pedálech vpøed/vzad.
• Zatáèejte pomalu. Nezatáèejte v úhlu vìtším než 45°.
• Pøi jízdì ze svahu mùže dojít ke ztrátì pøenosu hnací síly. Stroj nepoužívejte na svazích nad 15°.
• Nepøevážejte osoby.
• Neprovádìjte vleèení.
• Používejte jen se strojem na støíkání èar.
• Ve všech oblastech s dopravním provozem zaveïte vhodná opatøení øídící dopravu. Vhodná dopravní
opatøení uvádí Reference Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), U.S. Department
of Transportation, Federal Highway Administration, nebo místní silnièní a dopravní pøedpisy.
NEBEZPEÈÍ - POHYBLIVÉ SOUÈÁSTI
Pohyblivé souèásti mohou poranit nebo amputovat prsty nebo jiné èásti tìla.
• Zùstávejte mimo dosah pohybujících se souèástí.
• Neprovozujte zaøízení se sejmutými ochrannými kryty nebo zábranami.
• Pøed kontrolou, pøemístìním nebo servisem zaøízení odpojte pøívod napájení.
NEBEZPEÈÍ POPÁLENÍ
Bìhem provozu se mùže velmi zvýšit teplota povrchu zaøízení. Nedotýkejte se horkého zaøízení, abyste
se vyvarovali vážného popálení. Poèkejte, až zaøízení úplnì vychladne.
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Upozornìní

UPOZORNÌNÍ
NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU
Hoølavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštìdel nebo barev na pracovní ploše se mohou vznítit nebo
vybuchnout. Na pomoc prevenci požáru a výbuchu:
• Se zaøízením pracujte jen v dobøe vìtraných prostorách.
• Neplòte palivovou nádrž, dokud je motor spuštìný nebo ještì horký; motor pøedem vypnìte a nechte
vychladnout. Palivo je hoølavé a pøi rozlití na horkou plochu se mùže vznítit nebo vybuchnout.
• Na pracovišti nesmí být neèistoty a zbytky, napøíklad rozpouštìdel, hadrù a benzínu.
• Na pracovišti mìjte hasící pøístroj.
NEBEZPEÈÍ OXIDU UHELNATÉHO
Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu
uhelnatého mùže zpùsobit smrt. Nepoužívejte stroj v uzavøených prostorách.
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMÙCKY
Pøi používání a opravách zaøízení a v blízkosti pracovištì, kde se zaøízení používá, musíte používat
vhodné ochranné pomùcky, které pomáhají chránit pøed vážným úrazem, napøíklad zasažením oèí,
vdechnutím jedovatých výparù, popálením a poškozením sluchu. Pøíklady ochranných pomùcek
(seznam není úplný):
• Ochrana oèí
• Ochranná obuv
• Rukavice
• Ochrana sluchu
• Vládou schválený respirátor, jehož nasazení bylo øádnì testováno, vhodný pro prašné prostøedí

3A0106F
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Identifikace souèástí

Identifikace souèástí
Modely 270 a 390
N

D
F

C
E

B
A

D
C

G

B
A

ti14753a

Modely 480/630
K

M

Souèástka

H

Popis

A

Páka škrticí klapky motoru

Nastavuje otáèky motoru.

B

Vypínaè motoru

Zajišťuje napájení motoru

C

Odstavení motoru

Pokud bìhem provozu dojde k odpojení šòùry, sevøe obsluhu a vypne motor.

D

Èíslicový voliè nastavení
bubnu

Nastavuje hloubku záøezu provádìného bubnem.

E

Páka zapojení bubnu

Když je páka zatažena, lze stlaèit dolù manipulaèní lišty pro zdvižení øezacího
bubnu z povrchu a jeho uzamèení v poloze NAHOØE. Jakmile bude buben
v poloze NAHOØE, lze se strojem GrindLazer pojíždìt, aniž by se buben
dotýkal povrchu.

F

Zajišťovací páka pøedního
kola

Pøední kolo se obvykle uzamkne, aby vedlo GrindLazer po pøímce. Když
se páka zapojí, pøední kolo se odemkne a mùže se volnì otáèet.

G

Parkovací brzda zadního
kola

Brání zadnímu kolu v pohybu.

H

Pøístupový panel bubnu

Vyjímatelná deska, která zajišťuje pøístup pro výmìnu øezacího bubnu.

K

Kola pro ovládání hloubky

Vyrovnává øezací válec.

M

Zásuvka vysavaèe

Zásuvka pro pøipojení vysavaèe ke snížení neèistot a úlomkù bìhem provozu.

N

Zvedací místa

Zesílená místa použitá pro zvedání zaøízení GrindLazer pøi pøepravì
nebo opravì.
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Ovládání
GrindLazer je konstruován k vyrovnávání plochých,
vodorovných betonových nebo asfaltových desek.
Modely GrindLazer 270 (270 cm) a GrindLazer 390
(390 cm) jsou konstruovány pro provoz s jednou
obslužnou osobou umístìnou na zadní stranì jednotky
nebo spoleènì se zaøízením LineDriver. GrindLazer
480 (480 cm) a GrindLazer 630 (627 cc) lze provozovat
POUZE se zaøízením LineDriver.
Udržujte bezpeènou provozní vzdálenost od ostatních
lidí v pracovní oblasti. Vyhýbejte se jakýmkoliv trubkám,
sloupùm, otvorùm nebo jakýmkoliv jiným pøedmìtùm
vyènívajícím z pracovního povrchu.

3A0106F

Spuštìní

Pøed spuštìním motoru proveïte následující:
•

Seznamte se s návodem k motoru

•

Pøesvìdète se, zda jsou na svém místì všechny
chránièe a zda jsou zabezpeèené

•

Pøesvìdète se, zda jsou na svém místì všechny
mechanické upevòovací prvky

•

Zkontrolujte, zda motor a ostatní vnìjší povrchy
nejsou poškozeny

•

Pro každou úlohu použijte správné øezné prvky.
Zajistìte vyvážení bubnu a správný poèet, velikost
a typ použitých øezných kol. Zajistìte uzamèení
a zajištìní høídele bubnu.

•

Zkontrolujte pracovní prostor, zda v nìm nejsou
nìjaké trubky, sloupce, vložky krytù nebo jiné
pøedmìty vyènívající z pracovní plochy. Tìmto
pøedmìtùm se bìhem práce vyhýbejte.
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Instalace/Výmìna bubnu
Instalace
POZNÁMKA: Bubny karbidových øezných nástrojù
nevyžadují konkrétní orientaci nebo smìr. Karbidové
frézky a diamantové èepele jsou smìrové. Mìly by se
rovnat tak, aby šipky na frézkách a èepelích mìly stejný
smìr jako otáèení bubnu.

3. Spusťte èíslicový voliè nastavení bubnu (D)
a vytáhnìte páku zapojení bubnu (E), aby
buben spoèíval na zemi.

ti14756a
ti15141a

Karbidová frézka

Diamantové ostøí
ti15142a

ti14755a

Kolík a otvor dveøí by mìly lícovat.

Modely 270 a 390 jsou konstruovány pro broušení
"øezem vpøed" (buben se otáèí stejným smìrem, jakým
se pohybuje). Modely 480 a 630 jsou konstruovány pro
broušení "couváním (výøez)" (buben se otáèí opaèným
smìrem, než se pohybuje).
ti15256a

ti15137a

Øez vpøed (modely 270/390)

4. Dotáhnìte ètyøi svorníky na pøístupovém panelu
bubnu (H).

ti15138a

Couvání (výøez) modely 480/630

1. Nasuòte náhradní buben na šestihrannou høídel.

ti15257a

5. Natoète èíslicový voliè nastavení bubnu (D)
na maximální výšku.
ti14766a

2. Vymìòte pøístupový panel bubnu (H).

Demontáž
1. Demontujte ètyøi svorníky a pøístupový panel
bubnu (H).

ti14767a
ti14764a

2. Vysuòte buben z šestihranné høídele.

ti14765a
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Nastartování motoru
7. Nastartujte motor:
a. Otevøete palivový kohout.

3. Zatáhnìte brzdu zadního kola (G), aby
se GrindLazer nemohl pohybovat.
ti5248a

Modely 270/390

Modely 480

b. Zavøete sytiè.

ti14754a

ti5249a

Modely 270/390

4. Pouze modely 480/630: Pøipojte LineDriver k
zaøízení GrindLazer.

c.

Modely 480

Modely 630

Nastavte vypínaè napájení motoru (B) na ON.

ti14872a
ti3315a

Modely 270 a 390

Modely 480/630

d. Zatáhnìte za šòùru startéru.
ti15089a

5. Zatlaète na rukojeti, dokud nebude buben uzamèen
v poloze NAHORU.
ti5263a

e. Po rozbìhu motoru otevøete sytiè.

TIA

Modely 270/390

f.

Modely 480

Modely 630

Nastavte plyn dle potøeby.

ti14758a

6. Pouze modely 480/630: Dbejte na to, aby byl
zastavovací vypínaè motoru (C) v poloze NAHORU.
ti6483a

ti15088a

3A0106F
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Materiál øezání
5. Manipulaèní lišty stlaète dolù, vytáhnìte spouštìcí
páku a buben spusťte do polohy DOLÙ.

1. Nastartujte motor, viz strana 7.
2. Pøipojte havarijní vypínací šòùru (C) k obsluze.

ti14755a

ti14762a

6. Otáèejte volièem nastavení bubnu (D), dokud buben
nepøijde do styku s povrchem a nebude dosaženo
požadované hloubky.

3. Uvolnìte brzdu zadního kola (G).

ti14757a

4. Vysuòte plynovou páku motoru (A)
do požadované polohy.

ti14756a

POZNÁMKA: Pro navolení požadované hloubky
záøezu bude možná zapotøebí provést nìkolik
zkušebních øezù.
ti6483a

POZNÁMKA: Spojka bubnu se nezapojí, pokud
motor bìží na volnobìh. Modely 480/630: K
zaøízení GrindLazer musí být pøipojen LineDriver.
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POZNÁMKA: Na tvrdších površích je nejlepší, když
provedete několik průjezdů s přírůstky po
1/32 palce, abyste se dostali do požadované
hloubky.
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Kola pro ovládání hloubky

3. Uvolnìte (ale nedemontujte) tøi šrouby (T) na desce
kol pro ovládání hloubky.

Použití kol pro kontrolu hloubky jako
øezacího vodítka o šíøce nebo 10 palcù
T

K provedení 5 palcového záøezu nainstalujte dvì
vložky (S) na vnìjší kola ovládání hloubky (K).
K

K
S

S

ti15095a

5 palcù

ti15229a

K provedení 10 palcového záøezu nainstalujte dvì
vložky (S) na vnitøní kola ovládání hloubky (K).
K

K

4. Nastavte desku tak, aby vodicí koleèka ležela
naplocho na povrchu.
5. Utáhnìte tøi šrouby (T) na desce.

S

S

Seřízení zadní nápravy

10 palcù

ti15094a

Jak vyrovnat válec
Aby bylo možno správnì vyrovnat válec, musí být
GrindLazer umístìn na plochém rovném povrchu.

Pokud hloubka řezu není stejná a pokud již byla kola pro
ovládání hloubky řádně seřízena (viz část Seřízení kol
pro ovládání hloubky), postupujte podle následujících
kroků pro seřízení zadní nápravy.
1. Změřte odchylky v hloubce řezu.
2. Vložte vhodnou podložku odpovídající tloušťky
(kvůli odchylkám v hloubce řezu) mezi rám a zadní
nápravu na straně, kde je řez příliš hluboký.

Seřízení kol pro ovládání hloubky

a. Povolte matice na obou stranách rámu.

1. Ujistìte se, že je buben správnì nainstalován
(viz Výmìna bubnu, strana 11).

b. Mezi nápravu a rám vložte podložku.

2. Manipulaèní lišty stlaète dolù, vytáhnìte spouštìcí
páku a buben spusťte do polohy DOLÙ.

c.

Dotáhněte oba šrouby na moment 16,2–
20,3 Nm.

ti28529a

3A0106F
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Zastavení øezání materiálu
3. VYPNÌTE vypínaè napájení motoru (B).
ti15176a

ti15177a

1. Zatlaète na rukojeti, dokud nebude buben uzamèen
v poloze NAHORU.
Modely 270 a 390

Modely 480/630

Èištìní

Oèistìte celý vnìjší povrch stroj po ochlazení na
konci pracovního dne. Zkontrolujte, zda nedošlo
k opotøebení èi poškození èástí a proveïte jakoukoliv
požadovanou údržbu, strana 12.
ti14758a

2. Pøesuòte plynovou páku motoru (A) na nízké
nastavení.

ti6482a
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Montáže øezacího bubnu

Montáže øezacího bubnu
POZNÁMKA: Každý pøírùstek na volièi nastavení
bubnu (D) je zmìna o 0,010 palce (0,25 mm) hloubky
øezacího válce.
Po používání se bubnu nedotýkejte a ani
s ním nemanipulujte, dokud zcela nevychladne.
K rùzným úèelùm lze použít rùzné konfigurace
bubnù. Existují tøi rùzné typy sestav bubnù, které jsou
kompatibilní se zaøízením GrindLazer: karbidové tlouky,
karbidové frézky a diamantové èepele.

Øezací nástroj z karbidových
tloukù/montáž
Postupnì nastavujte vìtší hloubku pro odstranìní
znaèkovací èáry (je zapotøebí odstranit minimální
množství povrchu dlažby).

Øezací nástroj z karbidové frézky/montáž
Nejlepších výsledkù u hlubokých záøezù se dosahuje
provedením nìkolika tenkých prùtahù. Jednotlivé
prùtahy by nemìly být hlubší než 1/32 palce, jinak
by mohlo dojít k poškození tyèí a øezných nástrojù.

Sestava diamantové èepele
(jen modely 480/630)
Bìhem práce sledujte kola ovládající hloubku (K), pokud
se kola toèí, bylo dosaženo správné hloubky.

Nastavení rukojeti
Pro nastavení rukojeti: odšroubujte ètyøi šrouby (S),
vysuòte rukojeť do požadované výšky, zašroubujte
a utáhnìte šrouby.

UPOZORNĚNÍ
Diamantové èepele jsou konstruovány tak ,aby
je chladil proud vzduchu, který okolo nich protéká.
Zdvihnìte èepel ze záøezu každých 10 až 15
sekund, poté jeïte nìkolik sekund plnou rychlostí,
aby se zabránilo nadmìrnému nahromadìní tepla,
které by mohlo èepele poškodit.

S

S

Sestavy øezných nástrojù a bubnu
•

Motor by se nemìl pøetìžovat. Spusťte motor
na plné otáèky a nastavte rychlost jízdy vpøed,
aby odpovídala provádìné práci. Èím tvrdší jsou
betonové povrchy, které musíte øezat, tím pomalejší
musí být postup v porovnání s asfaltem nebo jinými
mìkèími povrchy.

3A0106F
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Údržba
PO KAŽDÝCH 40-50 HODINÁCH PROVOZU:

Nedotýkejte se motoru a bubnu po jejich používání,
dokud zcela nevychladnou.

•

Vymìòte motorový olej (viz návod k použití motoru)

•

Promažte ložiska kol

PODLE POŽADAVKÙ:
•

Pro zachování øádného provozu a udržení životnosti
GrindLazer je zapotøebí provést následující kroky.

Zkontrolujte hnací øemen a jeho napnutí,
podle potøeby jej napnìte nebo vymìòte
Další informace o údržbì motoru naleznete
v návodech k použití motoru Honda (modely
270 a 390) nebo Briggs and Stratton (modely 480).

PØED PROVOZEM:
•

Vizuálnì zkontrolujte celou jednotku, zda není
poškozená nebo nemá uvolnìné pøípojky

•

Zkontrolujte motorový olej (viz návod
k použití motoru)

Údržba samostavného koleèka

•

Zkontrolujte ložiskové pánve a øezné nástroje

KAŽDÝ MÌSÍC:

•

Zkontrolujte, zde není buben nerovnomìrnì
opotøebovaný

•

Promažte ložiska kol

•

Zkontrolujte opotøebení kolíku. Pokud se kolík
opotøebuje, koleèko bude mít vùli. Kolík dle potøeby
zasuòte zpìt nebo vymìòte.

•

Zkontrolujte správnou polohu koleèka.
Pro nastavení správné polohy: povolte šroub,
nastavte polohu koleèka a dotáhnìte šroub.

•

Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách

DENNÌ:
•

Vložte a vyèistìte vložku vzduchového filtru

•

Odstraòte prach a neèistoty z vnìjšího povrchu
jednotky (NEPOUŽÍVEJTE tlakovou myèku ani
jiné vysokotlaké èisticí zaøízení)

•

Zkontrolujte stav oleje v motoru a dle
potøeby doplòte

•

Zkontrolujte stav paliva v nádrži a doplòte

•

Sejmìte kryt vzduchového filtru a vyèistìte filtraèní
vložku. Vložku v pøípadì nutnosti vymìòte.
Náhradní filtraèní vložky zakoupíte u svého
místního prodejce motorù.

PO PRVNÍCH 20 HODINÁCH PROVOZU:
•
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Vypusťte motorový olej a doplòte èistý olej.
Správnou viskozitu naleznete v návodu
k použití motoru.

Osové vyrovnání pneumatiky pøedního
otoèného kola
1. Uvolnìte šroub víèka.
2. Otáèejte pravou nebo levou vidlicí pøedního kola
podle potøeby pro pøímé vyrovnání.
3. Utáhnìte šroub víèka. Tlaète na GrindLazer
a nechte jej se roztoèit, pøièemž mìjte ruce
mimo dosah GrindLazer.
POZNÁMKA: Jestliže se GrindLazer toèí doprava
nebo doleva, poté opakujte kroky 1 a 3, dokud
se Grindlazer netoèí rovnì.

3A0106F

Technická data

Technická data
GrindLazer 270
(Model 571002)
Rozmìry
Nezabalený
Zabalený
Hmotnost lb (kg):
46 (116,8)
50,5 (128,3)
Výška v palcích (cm):
28 (71,1)
37 (94,0)
Šíøka v palcích (cm):
62 (157,5)
73 (185,4)
Délka v palcích (cm):
300 (136)
400 (181)
Hluk (dBa)
Akustický výkon podle ISO 3744:
107,3
Akustický tlak mìøeno ve
91,6
vzdálenosti 1 m (3,1 stopy):
Vibrace (m/sec2) podle ISO 3744
Bez zaøízení LineDriver:
7,9
Se zaøízením LineDriver:
8,3
Jmenovitý výkon (koòské síly) dle SAE J1349
8,0 pøi 3600 ot/min
Maximální doba skladování
5 roky
Maximální životnost
10 roky
Faktor energetické úspornosti
200 pozemní metrů na litr paliva

GrindLazer 390
(Model 571003)
Rozmìry
Nezabalený
Zabalený
Hmotnost lb (kg):
46 (116,8)
50,5 (128,3)
Výška v palcích (cm):
28 (71,1)
37 (94,0)
Šíøka v palcích (cm):
62 (157,5)
73 (185,4)
Délka v palcích (cm):
310 (141)
410 (186)
Hluk (dBa)
Akustický výkon podle ISO 3744:
109,3
Akustický tlak mìøeno ve
93,6
vzdálenosti 1 m (3,1 stopy):
Vibrace (m/sec2) podle ISO 3744
Bez zaøízení LineDriver:
7,5
Se zaøízením LineDriver:
5,9
Jmenovitý výkon (koòské síly) dle SAE J1349
11,0 pøi 3600 ot/min

GrindLazer 480
(Model 571004)
Rozmìry
Nezabalený
Zabalený
Hmotnost lb (kg):
46 (116,8)
50,5 (128,3)
Výška v palcích (cm):
28 (71,1)
37 (94,0)
Šíøka v palcích (cm):
62 (157,5)
73 (185,4)
Délka v palcích (cm):
330 (150)
430 (195)
Hluk (dBa)
Akustický výkon podle ISO 3744:
108,6
Akustický tlak mìøeno ve
92,1
vzdálenosti 1 m (3,1 stopy):
Vibrace (m/sec2) podle ISO 3744
Se zaøízením LineDriver:
4,9
Jmenovitý výkon (koòské síly) dle SAE J1349
16,0 pøi 3600 ot/min

3A0106F
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Technická data

GrindLazer 630
(Model 571260)
Rozmìry
Nezabalený
Zabalený
Hmotnost lb (kg):
46 (116,8)
50,5 (128,3)
Výška v palcích (cm):
28 (71,1)
37 (94,0)
Šíøka v palcích (cm):
62 (157,5)
73 (185,4)
Délka v palcích (cm):
338 (153)
438 (199)
Hluk (dBa)
Akustický výkon podle ISO 3744:
108,6
Akustický tlak mìøeno ve
92,1
vzdálenosti 1 m (3,1 stopy):
Vibrace (m/sec2) podle ISO 3744
Se zaøízením LineDriver:
4,9
Jmenovitý výkon (koòské síly) dle SAE J1349
21,0 pøi 3600 ot/min
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Standardní záruka Graco
Spoleènost Graco zaruèuje, že všechno vybavení uvádìné v tomto dokumentu, které Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu
a dílenském provedení ke dni prodeji originálnímu kupujícímu k používání. S výjimkou jakékoliv speciální, rozšíøené nebo omezené záruky
zveøejnìné spoleèností Graco, Graco po dobu dvanácti mìsícù ode dne prodeje opraví nebo vymìní jakoukoliv souèást zaøízení oznaèenou
Graco jako vadnou. Tato záruka platí pouze v pøípadì, že je zaøízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými
doporuèeními Graco.
Tato záruka nepokrývá bìžné opotøebení nebo žádnou vadnou funkci, škodu èi opotøebení zpùsobené vadnou instalací, použitím k jinému
než schválenému úèelu, abrazí, korozí, nedostateènou èi nevhodnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací nebo náhradou
jinými náhradními díly než Graco. Spoleènost Graco rovnìž neponese odpovìdnost za vadnou funkci, poškození nebo opotøebení zpùsobené
nesluèitelností vybavení Graco s konstrukcemi, pøíslušenstvím, vybavením nebo materiály nedodanými spoleèností Graco, nevhodným designem,
výrobou, instalací.
Tato záruka je podmínìna tím, že zaøízení, o nìmž se tvrdí, že je vadné, bude vráceno pøedplacenì oprávnìnému distributorovi Graco k ovìøení
reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, Graco jakékoliv vadné èásti opraví èi vymìní zdarma. Zaøízení bude vráceno pùvodnímu
kupujícímu, který pøedem uhradí dopravu. Jestliže kontrola zaøízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském provedení, opravy budou
provedeny za pøimìøenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na souèásti, práci a pøepravu.
TATO ZÁRUKA JE VÝLUÈNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PØEDPOKLÁDANÉ, NAPØÍKLAD
ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚÈEL.
Jediný závazek spoleènosti Graco a jediný opravný prostøedek kupujícího pøi jakémkoliv porušení záruky je uveden shora. Kupující souhlasí s tím,
že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostøedek (zejména náhodné èi následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranìní osob
èi poškození majetku nebo jakákoliv jiná náhodná èi následná ztráta). Jakákoliv èinnost kvùli porušení záruky musí být provedena do dvou (2) let
ode dne prodeje.
GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ÚÈEL V SOUVISLOSTI S PØÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY
SPOLEÈNOSTÍ GRACO AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEÈNOSTÍ VYROBENY. Položky prodávané, ale nevyrábìné spoleèností Graco
(napøíklad elektromotory, vypínaèe, hadice, atd.) se øídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Graco poskytne kupujícímu pøimìøenou pomoc
pøi uplatòování jakékoliv reklamace pøi porušení tìchto záruk.
Spoleènost Graco nebude v žádném pøípadì odpovìdná za nepøímé, vedlejší, zvláštní èi následné škody, vyplývající z dodání zde uvedeného
zaøízení spoleèností Graco èi z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoliv výrobkù nebo jiného zde prodaného zboží, ať už z dùvodu
porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti spoleènosti Graco èi jinak.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.
For patent information, see www.graco.com/patents.
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

Všechny písemné a obrazové materiály v tomto dokumentu odpovídají stavu v dobì odevzdání návodu do tisku.
Spoleènost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést zmìny bez pøedchozího oznámení.
Originální pokyny. This manual contains Czech. MM 3A0101

Centrála Graco: Minneapolis
Mezinárodní kanceláøe: Belgie, Èína, Japonsko, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 USA
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