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ELETTROMONTOLIT typ 915 - BIMBO  
 

 

�   povinnost  �  varování 

� zákaz, nebezpečí �   operační návody 
 

1. Návod k použití 
• Přečtete a uschovejte pro další potřebu a informaci. 
• Firma Brevetti MONTOLIT odmítá veškerou odpovědnost v případech, kdy nejsou 

dodrženy bezpečnostní předpisy. 
• Jedná se o vodou chlazenou elektrickou vyvrtávačku, která je určena pro vrtání výhradně ve 

svislé a pevné poloze do tvrdých materiálů jako beton, cihly, žula, mramor, glazované 
výrobky, kabřinec, kamenina, vypalované a keramické dlaždice. 

 

2. Důsledn ě dodržujte pokyny pro užívání a platné bezpe čnostní 
předpisy pro práci 

 

3.  
• ELETTROMONTOLIT – BIMBO 915 je projektován a konstruován v souladu 

s následujícími normami: EEC90/392, EEC91/368, EEC93/44, EEC93/68, EN292/1, 
EN292/2, EN60204/1, EN60529, CEI 1029 (1-2.6). 

• Neprovádějte v žádném případě jakékoliv změny žádných součástí stroje. 
• Změny mohou být provedeny pouze výrobcem. 
• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Firma Brevetti MONTOLIT odmítá veškerou odpovědnost v případech, kdy nejsou 

dodrženy bezpečnostní předpisy. 
 

4. Test m ěření hluku 
• Při volnoběhu 
• Během řezání 
 

5. Prašnost, rozst řik vody a vibrace jsou zanedbatelné 
 

6. Důležité 
• Používejte výhradně diamantové korunky o průměrech (velikostech) a typech doporučených 

výrobcem, firmou Brevetti MONTOLIT. 
• Chcete-li docílit maximální přesnost a ekonomičnost řezu, vybírejte správný typ diamantové 

korunky MONTOLIT podle katalogu „Diamantové korunky - Montolit“. 
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7. Pozor !!! 
• Zkontrolujte stav kabelu a vypínače. 
• Prověřte napětí (V) a frekvenci (Hz) s uvedenými údaji na stroji.  
• Používejte pouze třídílný kabel s vidlicí 2P+zem a zásuvku chráněnou tepelnou proudovou 

ochranou (I∆N 0,03 A). 
• Pravidelně kontrolujte funkčnost tepelné proudové ochrany. 
• Je-li potřeba prodloužit přívodní kabel, použijte pouze třídílný kabel se zástrčkou a zásuvku 

IP 67 (2P+zem) a kabel 3x2,5 mm 2 typ H07RN-F. 
• Kontrolujte pohyb kabelu a zajistěte aby nemohlo nikde dojít k jeho prodření nebo 

poškození. 
• Bezpodmínečně vždy odpojte stroj ze sítě před tím než budete odstraňovat ochranné 

zařízení, doplňovat chladící vodu, upravovat nebo měnit diamantovou korunku/ držák. 
• Modely vybaveny tepelnou ochranou a min. napěťovou cívkou musí být pravidelně 

kontrolovány. 
• Zanedbatelné rušení radiopřijímače jednofázovým motorem IP55. 
• Při veškerých poruchách vypínače, přívodního kabelu nebo motoru se obracejte vždy na 

kvalifikovaného elektrikáře.  
 

8. Pokyny pro manipulaci a dopravu. 
 

9. Montáž diamantové korunky, pln ění nádržky vodou. 
 

10. Správné postavení obsluhy p ři provozu s ELETTROMONTOLIT 915 
• Pracovník musí stát při obsluze stroje na pevné zemi a musí věnovat trvalou pozornost 

běžícímu stroji. 
• Pracovní prostor musí být rovný, suchý, bez jakýchkoliv překážek, dobře větratelný a 

osvětlený. 
• Rukověti stroje musí být vždy suché, čisté, zbaveny oleje a mastnoty. 
• Povrch stroje udržujte v čistotě. 
• Nepoužívejte „ELETTROMONTOLIT“ v blízkosti hořlavých materiálů nebo plynu. 
• Nepřibližujte se rukama ke kotouči. 
 

11. Správné použití 
• 11/3 Nastavení tloušťky. 
• 11/6 Automatické vyhození  
Po vrtání a při všech nebezpečných situacích…. 
 

12. Pravidelná údržba 
Důležité: diamantový nástroj a příslušný uchycovací systém musí být udržován trvale 
v dokonalém stavu. Je nebezpečné používat nástroj nadměrně opotřebovaný nebo nástroj 
vykazující byť i nepatrné trhlinky na řezné hraně s diamantem. Je-li zřejmé, že diam. nástroj 
je opotřebovaný  a špatně řeže, je třeba ho oživit použitím speciálního čistícího brusného 
kamene MONTOLIT, typ 395. 
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13. V období delšího klidu 
• Odmontovat diam. nástroj a odložit do krabice. 
• Vyčistěte a ošetřete stroj a uložte ho do krabice. 
• Uložte stroj na suchém místě. 
 

14. Demontáž stroje 
 

15. Příslušenství 
Stroj je vybaven obyčejným otevřeným klíčem (24 mm) a speciálním nástrojem na osazení a 
vyjmutí diam. nástroje.  
 

16. V provedení podle výb ěru 
• trn s připojovacím závitem M16 
• trn s připojovacím závitem R ½“ 
• trn s připojovacím závitem W 5/8“ 
 

ZÁRUKA 
24 měsíců od data prodeje. Poruchy způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním 
nejsou zárukou kryty. 
 
Dovozce a servis:  
Petr Stejskal-Intertrading 
Gruzínská 18, 100 00   Praha 10 
 
 
 
 
Dovozce je součástí kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a 
elektronickými zařízeními RETELA, s.r.o..  
Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA 
(www.retela.cz) nebo v prodejně PROFICENTRUM je Místo zpětného odběru 
použitých výrobků. 
 


