
SPECIFIKACE 
Model	 BO6030 
PrĤmČr brusného talíĜe ....................................................................................150 mm  

PrĤmČr brusného kotouþe ................................................................................150 mm 

Poþet kmitĤ za minutu ......................................................................................4 000–10 000 

Frekvence brusných zdvihĤ .............................................................................8 000–20 000 

Celková délka ..................................................................................................309 mm 

ýistá hmotnost .................................................................................................2,3 kg 


Vzhledem k našemu programu nepĜetržitého vývoje a výzkumu podléhají specifikace uvedené v této pĜíruþce 
zmČnám bez pĜedchozího upozornČní. 

Poznámka: Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit. 

Napájení 
NáĜadí by mČlo být pĜipojeno ke zdroji napájení o stejném napČtí, jaké je uvedeno na typovém 
štítku, pĜiþemž se musí jednat o zdroj jednofázového stĜídavého proudu. Je opatĜeno dvojitou 
izolací podle Evropských norem a mĤže tudíž být napájeno i ze zásuvek bez zemnícího vodiþe. 

Doporuþení pro zajištČní bezpeþnosti 
V zájmu vlastní bezpeþnosti se, prosím, seznamte s pĜiloženými bezpeþnostními pokyny. 

DALŠÍ PRAVIDLA BEZPEýNÉ PRÁCE 
1. 	Držte náĜadí pevnČ. 
2. 	 Neodcházejte od bČžícího náĜadí. UvádČjte je v þinnost pouze tehdy, pokud je držíte v rukou. 

3. 	Toto náĜadí není vodotČsné, a proto s ním neopracovávejte mokré plochy. 

4. 	PĜi broušení zajistČte dostateþné vČtrání pracovištČ. 

TENTO NÁVOD PEýLIVċ USCHOVEJTE. 
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NÁVOD K OBSLUZE 

Instalace nebo sejmutí brusného kotouþe (obr. 1) 

UPOZORNċNÍ: 
•	  PĜed instalací nebo snímáním brusného kotouþe se vždy ujistČte, že je bruska vypnuta a její 

zástrþka je vytažena ze zásuvky. 
•	 Používejte vždy pouze brusné kotouþe se systémem pĜipevnČní pomocí suchých zipĤ. Nikdy 

nepoužívejte brusné kotouþe, které jsou citlivé na tlakové zatížení. 

PĜed instalací brusného kotouþe nejprve odstraĖte z brusného talíĜe veškeré neþistoty nebo cizí 
materiály. Poté pĜipevnČte brusný kotouþ k talíĜi za použití systému suchých zipĤ provedených na 
brusném kotouþi i na talíĜi. PĜitom peþlivČ nastavte polohu otvorĤ v brusném kotouþi tak, aby se 
kryly s otvory v brusném talíĜi. 
Chcete-li brusný kotouþ sejmout z talíĜe, jednoduše jej odtrhnČte od jeho okraje. 

Instalace vaku na prach (obr. 2) 
Vak na prach se na brusku nasazuje tak, aby šipka s oznaþením „UP“ (= nahoru), která je 

zobrazena na prachové hubici, smČĜovala nahoru. 


VyprazdĖování vaku na prach 
Je-li vak na prach zhruba z poloviny naplnČn, vypnČte brusku a vytáhnČte její zástrþku ze zásuvky. 
PĜidržte brusku v poloze znázornČné na obr. 3, stisknČte tlaþítko (viz šipka na obr. 4) a souþasnČ 
sejmČte vak na prach z prachové trubice (obr. 3 + 4). 

Po vyprázdnČní vaku na prach zasuĖte háþek na prachové hubici do pravoúhlého otvoru na jedné 
stranČ rámeþku vaku na prach, a rámeþek vaku na prach pak zatlaþte smČrem nahoru, dokud jeho 
protČjší strana nezaklapne za tlaþítko (obr. 5). 

PĜední rukojeĢ (obr. 6) 
PĜední rukojeĢ se na brusku instaluje tak, aby její výstupky zapadly do pĜíslušných záĜezĤ v pĜední 
þásti brusky. PĜední rukojeĢ se pak zajistí utažením šroubu, který prochází otvorem v rukojeti, za 
použití šroubováku. 

VýmČna brusného talíĜe (obr. 7) 
Firma Makita nabízí rozsáhlý sortiment volitelných velmi mČkkých brusných talíĜĤ i standardnČ 
provedených mČkkých brusných talíĜĤ. Vyšroubováním proti smČru hodinových ruþiþek pomocí 
klíþe s vnČjším šestihranem odstraĖte stĜedový šroub, kterým je brusný talíĜ upevnČn k základnČ. 
Po výmČnČ brusného talíĜe tento šroub opČt bezpeþnČ utáhnČte otáþením ve smČru hodinových 
ruþiþek. 

Zapnutí (obr. 8) 

POZOR: 

PĜed pĜipojením brusky k zásuvce se vždy pĜesvČdþete, že tlaþítko vypínaþe provedené v podobČ 
spouštČ se správnČ pohybuje a že se po uvolnČní vrací do polohy „VYPNUTO“.  

Abyste brusku uvedli v þinnost, jednoduše stisknČte spoušĢ. UvolnČním spouštČ se bruska vypne. 
PĜi trvalém provozu stisknČte spoušĢ a poté její zajišĢovací tlaþítko. Je-li bruska takto zajištČna, je ji 
možno vypnout opČtným stisknutím spouštČ až na doraz a jejím následným uvolnČním. 

Otoþný regulátor rychlosti (obr. 8) 
Pracovní rychlost brusky je možno nastavovat plynule v rozmezí od 4 000 do 10 000 kmitĤ za 
minutu otáþením regulátoru rychlosti, který je opatĜen oznaþením 1 až 5. Otáþením regulátoru ve 
smČru þíslice 5 se rychlost zvyšuje, otáþením ve smČru þíslice 1 se rychlost snižuje. Vztah mezi 
þíslicí nastavenou na otoþném regulátoru a druhem práce je znázornČn na níže uvedeném 
obrázku. 
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Rozsah A: Ční 
Rozsah B: þisto 
Rozsah C: pro bČžné broušení
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Nastavení otoþ

Výše uvedené schéma znázorĖ Ĝ þ
mohou lišit. 

Postup pĜi broušení (obr. 9) 

• Č Č
k poranČ

• Č þ Ĥsobit závažné 
poškození brusného talíĜe. 

• Ĥsobte silou. NadmČrný tlak mĤže snížit úþ
brusný kotouþ Ĝadí. 

ZapnČ þ Ĝ
obrobku. PĜ Č Ĥsobte 
jen mírným tlakem. 

Postup pĜi leštČní 

• Používejte pouze originální pČnové, plstČné nebo vlnČ þ
pĜíslušenství). 

• LeštČní provádČ Ĝ Č Ĝ
ploch. 

• Ĥsobte silou. NadmČrný tlak mĤže snížit úþ Ční a zpĤsobit 
pĜ Ĥ

1. 

Č þ þástí volitelného pĜ
pČ þ nebo na leštČ Ģ ćte. 

Nejprve navoskujte þ Č ĜesvČdþ
Ĥ Č

2. Ė
Č þ þástí volitelného pĜíslušenství. SpusĢte brusku 

a vosk odstraĖte. 

3. LeštČ
Č þ þástí volitelného pĜíslušenství. SpusĢte brusku 

a vlnČný lešticí kotouþ zlehka pĜiložte na leštČný povrch. 
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Pro oznaþení ruþního elektrického náĜ
pĜed použitím náĜ

PĜeþtČte si návod k použití 

Č Ĥm 
1 þ  7 PĜední rukojeĢ 13 Otoþ
2 Vak na prach  8 Otvor v pĜ 14 ZajišĢovací tlaþ
3 Prachová hubice 9 ZáĜ 15 SpoušĢ 
4 Tlaþítko 10 Šroub 16 PČ þ
5 Háþek 11 Ĝ 17 PlstČ þ
6 Šroubovák 12 Klíþ s vnČ VlnČ þ 
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pro lešt
pro broušení na 

ného regulátoru 

POZNÁMKA: 

uje standardní p ípady použití, které se za ur itých podmínek 

POZOR: 
Nikdy brusku nezapínejte, je-li práv  ve styku s povrchem obrobku, pon vadž by mohlo dojít 

ní obsluhy. 
 Nikdy brusku neuvád jte do chodu bez brusného kotou e. Mohli byste tím zp

Nikdy na brusku nep innost broušení, poškodit 
 nebo zkrátit životnost ná

te brusku a vy kejte, dokud nedosáhne plné rychlosti. Poté ji zlehka p iložte na povrch 
i broušení udržujte základnu v jedné rovin  s povrchem obrobku a na brusku p

POZOR: 
né lešticí kotou e Makita (volitelné 

jte vždy p i nízké rychlosti, aby se zamezilo nadm rnému zah átí pracovních 

Nikdy na brusku nep innost lešt
etížení motoru, které m že mít za následek nesprávnou funkci brusky. 

Nanášení vosku (obr. 10) 

 Použijte p nový lešticí kotou , který je sou íslušenství. Vosk naneste na 
nový lešticí kotou ný povrch. Spus te brusku a vosk vyhla

POZNÁMKA: 

ást povrchu, která není nápadn  viditelná, abyste se p ili, že 
bruska povrch nepoškrábe nebo nezp sobí nerovnom rné nanesení vosku. 

Odstra ování vosku (obr. 11) 

 Použijte plst ný lešticí kotou , který je sou

ní (obr. 12) 

 Použijte vln ný lešticí kotou , který je sou

Symboly 
adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 

adí seznámili s jejich významem. 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk
Brusný kotou ný regulátor rychlosti 

ední rukojeti ítko 
ezy 

nový lešticí kotou
Brusný talí ný lešticí kotou

jším šestihranem 18 ný lešticí kotou
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PĜ Č þ Ĝ Č Čte, že je 
þ
þ Č Č

Ĝ ČĜ Ĝ Ĥ

PěÍSLUŠENSTVÍ 

Ĝ Ĝíruþ  j þ
souþ Ĝ Ĝ Ĝ Ĝ
pĜ Ĝízení mĤ þ Č þ Ĝ

Ĝ Ĝízení je tĜ Č pĜ Ĥ þ
þ

Zrnitost Použití 
40 
60 

hrubý 

80 
120 

stĜední 

180 
240 

Brusný kotouþ se suchými zipy 
ĜeddČ

400 
jemný 

PČ þ

PlstČ þ

VlnČ þ se suchými zipy 

Brusný talíĜ 150 (velmi mČ Čkký) 

Klíþ s vnČ
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ÚDRŽBA 
POZOR:  

ed zahájením provád ní jakékoli innosti pot ebné k údržb  brusky se vždy ujist
bruska vypnuta a její zástr ka vytažena ze zásuvky. 

Aby byla zachována bezpe nost a spolehlivost výrobku, m lo by být provád ní jeho oprav, 
údržba a se izování sv ováno autorizovaným servisním st edisk m firmy Makita. 

POZOR:  

Pro použití s ná adím Makita uvedeným v této p ce sou doporu eny následující 
ásti p íslušenství a p ídavná za ízení. Použití jakéhokoli jiného p íslušenství nebo 

ídavného za že vést ke vzniku nebezpe í poran ní osob. Sou ásti p íslušenství 
nebo p ídavná za eba používat výhradn edepsaným zp sobem a k ú elu, ke 
kterému jsou ur eny. 

(s p rovanými otvory) 

nový lešticí kotou  se suchými zipy 

ný lešticí kotou  se suchými zipy 

ný lešticí kotou

kký, m

Brusné plátno 150 – 100, 200, 800 pro jemné broušení 

jším šestihranem 
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Cho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko, tímto prohlašuje, že tento výrobek 

vyrobený spoleþ Č
/ þ

Ĝeditel 

þ
Ĝ þ

BČ Ĥže hladina hluku pĜekroþ

Ĝesahuje 2,5 m/s2 . 

Makita Corporation 

Excentrická bruska 
BO6030 

Návod k obsluze 

PROHLÁŠENÍ O SHOD EDPISY A NORMAMI EVROPSKÉHO SPOLE ENSTVÍ 

Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, zmocn ný spole ností Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-

BO6030, sériová výroba 

ností Makita Corporation v Japonsku je podle sm rnic Rady 73/23/EEC, 
89/336/EEC a 98 37/EEC v souladu s následujícími normami nebo normaliza ními dokumenty: 

HD 400, EN50144, EN55014, EN61000* 

* od 1. ledna 2001 

Yasuhiko Kanzaki 

Hlu nost a vibrace modelu BO6030 
Typická hladina akustického tlaku vážená podle k ivky A iní 74 dB (A).  

hem provozu m it hodnotu 85 dB (A). 

Používejte ochranu sluchu. 

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení nep

Anjo, Aichi Japan 
Made in Japan 




