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Všeobecné údaje 
 

Úvod 
               Vážený zákazníku 

Předkládáme Vám Návod k použití kombinované brusky KDR 601. Jeho důsledné dodržování Vám 

zajisté bezpečný chod stroje. Před přistoupením k provozování stroje je nutné si přečíst tuto příručku 

a porozumět ji. To slouží k získání lepších pracovních znalostí o tomto stroji, ke zvýšení bezpečnosti 

a k dosažení lepších výsledků v práci na stroji. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu 

seznámil dříve , než zařízení uvedete poprvé do provozu.  

Pozorně si přečtěte všechny pokyny pro zdraví a bezpečný provoz stroje. 

Přejeme Vám úspěšnou práci a bezporuchový provoz. 

 

Označení stroje               
                                            Typ stroje určíte z výrobního štítku na stroji. 

 

KDR 601 kombinovaná bruska 

 

 
 

 

Na stroji jsou umístěny štítky, upozorňující na nebezpečí. 

 

 

 

                                              

          pozor ! elektrické 

      pozor !  výstraha        zařízení   

         zařízení 
 

potřebné informace↔návod      před údržbou; opravou 

  k použití stroje        VŽDY !  

            ODPOJIT ! od sítě 

 

 

  upnout volné části oděvu       užívat ochranné brýle. 



KDR 6 KDR 601 

Všeobecná bezpečnostní pravidla   Upozornění 
Při používání nástroje by, za účelem snížení rizika poranění osob nebo poškození zařízení, měla být 

vždy dodržována následující bezpečnostní opatření. Před použitím nástroje přečtěte všechny instrukce! 

1. Udržujte pracovní prostředí v čistotě. Nepořádek na pracovišti přitahuje zranění. 

2. Sledujte podmínky pracovního prostředí. Nepoužívejte stroje nebo elektrické nástroje ve vlh- 

kých nebo mokrých prostorách. Nevystavujte dešti. Udržujte pracovní prostředí dobře osvětlené. 

 Nepoužívejte elektricky napájené nástroje v přítomnosti hořlavých plynů nebo kapalin. 

3. Udržujte nástroj mimo dosah dětí. Dětem nikdy nesmí být umožněn vstup do pracovní 

 oblasti. Nenechte děti jakkoliv manipulovat se strojem, nástrojem nebo s elektrickým kabelem. 

4. Uskladněte nečinné zařízení. Nejsou-li nástroje používány, musí být uloženy na suchém místě, 

 aby se zabránilo korozi. Nástroje vždy zamykejte a držte mimo dosah dětí. 

5. Nepřetěžujte nástroj. Nástroj bude pracovat lépe a bezpečněji pro účely, pro které byl určen. 

Nepoužívejte nevhodná přídavná zařízení za účelem zvýšení pracovní kapacity nástroje. 

6. K práci vždy používejte správný nástroj. Nepokoušejte se používat malý nástroj na práci 

určenou pro větší průmyslové nástroje. Nepoužívejte nástroj pro účel, pro nějž nebyl určen. 

7. Vhodně se oblékejte. Při práci nenoste volné oblečení ani šperky, mohou být zachyceny 

pohyblivými částmi stroje. Při práci je doporučen ochranný, nevodivý oděv a obuv 

s protiskluzovou podrážkou. Máte-li dlouhé vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy. 

Používejte ochranu očí a sluchu. Noste ochranné brýle schválené organizací ANSI. Vznikají-li při 

      práci kovové piliny nebo dřevěné odštěpky, používejte vždy kryt celého obličeje. Při práci s kovy, 

      dřevem a chemickými prachy a aerosoly používejte, organizací ANSI schválenou, protiprachovou 

      masku nebo respirátor. Brousíte-li v delších časových úsecích, používejte ochranu sluchu. 

8. Nenahýbejte se přes stroj. Zachovejte stabilitu a rovnováhu. Nenahýbejte se přes běžící stroj. 

9. Pečlivě udržujte nástroje. Za účelem lepšího a bezpečnějšího výkonu udržujte nástroje ostré a 

čisté. Pro mazání a výměnu příslušenství postupujte dle pokynů. Pravidelně kontrolujte elektric-

ké kabely nástrojů, a pokud zjistíte jakékoliv poškození, nechte je opravit kvalifikovaným 

technikem. Madla musí být vždy udržována v čistotě, suchá a bez olejů či maziv. 

10. Odpojujte elektřinu. Nepoužíváte-li stroj, odpojte jej od zdroje elektrické energie. 

11. Odstraňte nastavovací a maticové klíče. Před zapojením stroje zkontrolujte, že se na stroji a 

jeho pracovním povrchu nenachází žádné nastavitelné a maticové klíče či jiné nářadí. 

12. Vyvarujte se neúmyslného spuštění stroje. Není-li stroj používán a před tím, než stroj 

připojíte ke zdroji elektrické energie, se ujistěte, že se vypínač nachází v poloze Vypnuto. 

13. Buďte ostražití. Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte, jste-li unaveni. 

14. Kontrolujte stroj kvůli poškozeným částem. Před použitím každého nástroje by jakákoliv jeho 

část, která vypadá poškozeně, měla být pečlivě zkontrolována tak, aby se dalo určit, zda bude 

během činnosti nástroje správně pracovat a vykonávat jí určenou funkci. Zkontrolujte polohu a 

spojení pohyblivých částí (jakékoliv poškození částí a montážní spojovací prvky) a jakékoliv 

další věci, které by mohly ovlivnit správnou činnost nástroje. Každá poškozená část nástroje by 

měla být pečlivě opravena nebo vyměněna kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte nástroj, 

pokud jakýkoliv vypínač nejde snadno zapnout či vypnout. 

15. Ochrana proti zásahu elektrickým proudem. Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými 

povrchy, jako jsou například trubky, radiátory, sporáky nebo skříně lednic. 

16. Výměna dílů a příslušenství. Při provádění servisních prací používejte pouze identické 

náhradní díly. Použití jakéhokoliv jiného dílu by mělo za následek ukončení záruky. Používejte 

pouze příslušenství určené k použití v kombinaci s tímto nástrojem. Schválené příslušenství je 

k dostání u společnosti Harbor Freight Tools. 

17. Nepracujte s nástrojem, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků. Pro určení, zda požitím 

léků došlo k ovlivnění vašeho úsudku či reflexů, čtěte varování na příbalových letácích léků. 

Pokud existují jakékoliv pochybnosti, nepracujte s nástrojem. 

18. Vyhněte se požárům. Při broušení kovových povrchů odstraňte ze stroje pytlíky a hadice pro 

sběr prachu. Jiskry nebo horký kov by mohly způsobit požár. Před a po broušení kovových 

materiálů ukliďte všechen dřevěný prach. 

19. Vyhněte se hořlavým kapalinám. Abyste se vyhnuli možným požárům, nikdy nepoužívejte 

brusku v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo plynů. 

20. Vyhněte se vdechování prachu. Noste masku přes vaše ústa a nos. 
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Technická data 
 

položka parametr 

Motor 1/3 HP 

rychlost pásu 2000 otáček/ min síť 60 Hz  |  1600ot./ min síť 50 Hz 

parametry napájecí sítě 100 V; 50/ 60 Hz  | 120 V; 60 Hz |  230 V; 50/ 60 Hz 

stůl 0,16 m x 0,22 m   maximální naklopení 45° 

hmotnost stroje 16,8 kg 

 

vypínač 

zapnutí/ vypnutí : odnímací klíček zamykání / 

nebo podpěťový vypínač 

drážka upevnění úhlovacího pravítka  16 mm 

boční brusný kotouč - smirkové plátno/ papír  Ø 150 mm 

brusný pás oběžný - smirkové plátno. 100 x 910 mm. 
 

Úplnost dodávky - balení 
 

Stroj vybalte, zkontrolujte úplnost dodávky. 
 

položka  název počet kusů 

42 základová deska 1 

35 stůl 1 

27 boční brusný kotouč Ø 150 mm 1 

36 podpěra stolu 1 

32 kryt kotouče 1 

9 pracovní opěrka obrobku 1 
 

 

Montáž 
 

Připevnění základové desky k pracovnímu stolu 
 

Základová deska stroje musí být zajištěna. Na každou stranu brusky a pracovního stolu připevněte 

velkou C-svěrku nebo, pro trvalé připevnění, postupujte dle níže uvedených pokynů. 

1. Umístěte brusku na pracovní desku stolu do pracovní polohy. 

2. Základovou deskou brusky prostrčte tužku a vyznačte na pracovním stole místa pro vyvrtání otvorů. 

3. Odstraňte brusku a do pracovního stolu vyvrtejte dva otvory Ø 9,5 mm. 

4. Brusku opět umístěte na pracovní stůl, vyrovnejte ji dle vyvrtaných otvorů a zajistěte ji pomocí  

    dvou šestihranných M8 nebo větších šroubů a matic. 

 

 
 

Disc (30)  boční kotouč brusky 

disc Guard (32)  kryt kotouče 

mounting hole (typical) montážní otvor (typický) 

pad, 6 i sand paper (27) kotouč brusného papíru Ø 15 cm .
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Montáž brusného kotouče a krytu 
 

1. Nalezněte brusný kotouč (27) a sloupněte z něj ochrannou vrstvu. 

2. Vyrovnejte okraje brusného kotouče přes desku. Pevně zatlačte na kotouč (viz. Předchozí ilustrace). 

3. Umístěte kryt kotouče (32) na spodní část brusného kotouče tak, aby se montážní otvory překrývaly. 

4. Pomocí šroubováku značky Philips utáhněte dva šrouby s válcovou hlavou (nachází se v přiloženém 

     pytlíku s díly) přes kryt kotouče. 

 

Instalace pracovní opěrky 
 
1. Umístěte pracovní opěrku (9) přes brusný pás tak, jak je to ukázáno na následující ilustraci. 

2. Umístěte šestihranné šrouby skrz pojistnou podložku (7 a 8) a utáhněte je. Nepřetahujte je. 

 
 

Hexagonal head screw, lock washer and flat washer (6, 7, 8) - šestihranný šroub, pojistná podložka 

a plochá podložka; work support (9) - pracovní opěrka; wrench - klíč. 
 

Montáž sestavy stolu 
 

1. Nalezněte podpěru stolu (36), šestihranné montážní šrouby (6) a podložky (7 a 8). 

2. Postavte stůl (35) na jeho bok tak, aby otvory byly umístěny jako na obrázku dole. 

3. Přišroubujte podpěru stolu ke stolu. Nepřetahujte šrouby. 
 

 
 

Table stand (36) podstavec stolu (35) 

Table (35)  stůl (35) 

Flat washer (8)  plochá podložka (8) 

Lock washer (7) pojistná podložka (7) 

Hex(agonal) screw (6)  šestihranný šroub (6). 
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4. Umístěte podpěru stolu (36) do odpovídajících otvorů na stranách základové desky tak, jak je to 

zobrazeno na následující ilustraci. 
 

 
 

Base (42)  základová deska (42) 

washer (8)  podložka (8) 

knob (1)  šroub s plastovou hlavou (1) 

table support (36) podpěra stolu (36) 

index pin  západkový kolík. 

 

5. Vložte podložku (8) na dřík šroubu s plastovou hlavou (1). Tento pak vložte skrz otvor v podpěře 

    stolu do otvorů se závitem v základové desce. 

6. Uvolněte tři šestihranné šrouby (6) a nastavte stůl tak, aby mezi ním a brusným kotoučem byla 

    mezera max. 1,6 mm. Dotáhněte šrouby. 

 

 
 
1
/16 *inch maximum between sanding surface and table edge 

rozestup hrana stolu↔brusný kotouč : maximálně 1,6 mm (
1
/16 palce: 0,0625x25,4 = 1,6 mm) 

 

table angle scale úhloměr naklopení stolu. 

 

*1 inch (1") palec; coul = 25,4 mm. 
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Provoz stroje - práce na brusce 
 

Nastavení stolu pro vertikální broušení : 

1. Odstraňte závěrný šroub a odstraňte pracovní opěrku (viz obrázek na další straně). 

2. Vyšroubujte a odstraňte šroub s plastovou hlavou (1). 

3. Vytáhněte západkové kolíky podpěry stolu (36) ven z montážních otvorů. 

4. Uvolněte šestihranný imbusový šroub a zvedněte lože pro broušení do požadované brousící 

polohy. 

5. Vložte západkové kolíky stolu do pomocných (horních) otvorů v loži. 

6. Utáhněte šestihranné imbusové šrouby (56). Ujistěte se, že se stůl nedotýká brusného pásu. 
 

 
 

auxiliary mounting holes pomocné montážní otvory 

knob (1)   šroub s plastovou hlavou 

table support (36)  podpěra stolu. 
 

Vyvážení stolu 
 

1. V souladu s níže uvedeným obrázkem položte na stůl (35) kombinovaný úhelník tak, aby se 

rovněž dotýkal bloku pro broušení (27). 

 Je-li stůl v poloze kolmo na brusný kotouč 90°, je hrana pravítka s kotoučem rovnoběžná. 

2. Není-li brusný kotouč kolmo ke stolu, povolte pojistný šroub stolu s plastovou hlavou (1) a 

seřiďte stůl rovnoběžně s hranou pravítka. 

3. Polohu stolu zajistěte šroubem s plastovou hlavou. 

4. Přilepte štítek se stupnicí ke značce „0“ stupňů na ochranném protiprachovém krytu. 
 

 
 

Combination square  kombinované pravítko 

table (35) stůl  

scale label (37) štítek se stupnicí  

table lock knob (1)  pojistný šroub stolu s plastovou hlavu. 
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Instalace a montáž brusného pásu 
 
1. Přepněte hlavní vypínač do polohy Vypnuto a odpojte elektrický kabel z elektrické zásuvky. 

2. Posuňte napínací páku (66) na pravou stranu, aby došlo k uvolnění napnutí brusného pásu (10) 

(viz. obrázek na další straně). 

3. Natáhněte brusný pás přes hnací a hnaný válec (13 a 65) a ujistěte se, že směrová šipka na 

vnitřní straně pásu ukazuje dolů, směrem k hnacímu válci (13) tak, jak je to zobrazeno na 

ilustraci na další straně. 

4. Vystřeďte pás na obou válcích. 

5. Posuňte napínací páku (66) doleva. Tím zvýšíte napnutí pásu. 

6. Poté co umístíte lože pro broušení (4) do požadované polohy, utáhněte šestihranný imbusový 

šroub (56). 
 

 
 

 

Idler drum (65)  válec volně obíhající 

tension lever (66) napínací páka 

bed (4)   lože pro broušení pískovým brusným materiálem 

belt movement  směr pohybu brusného pásu 

drum drive (13)  poháněný válec oběhu brusného pásu 

hexagon socket screw  šestihranný imbusový šroub (56). 

 

7. Zapojte elektrický kabel (položka*38 výkresu sestavy) do elektrické zásuvky. Přepněte hlavní 

zamykatelný vypínač (22) do polohy Zapnuto a po chvíli jej opět vypněte. Sledujte pohyb pásu. 

8. Pokud se brusný pás (10) po zapnutí sklouzáváním přisunuje směrem ke kotouči brusky (27), 

pootočte knoflík pro nastavení dráhy o 90° (¼ otáčky) ve směru hodinových ručiček a krátkým 

zapnutím ověřte, zda je úprava pozice oběžných válců pásu dostačující. 

9. Pokud brusný pás (10) po zapnutí pohonu mírně sklouzává směrem od kotouče brusky (27), otočte 

knoflík úpravy polohy oběžných válců o 90° (¼ otáčky) proti směru hodinových ručiček a ověřte , že 

brusný pás obíhá rovně v ose válců oběhu. 

 

* od položky č. 38 se čísla součástí v textu Návodu k používání brusky KDR 601 vztahují na Výkres 

sestavy - strana 16. 
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Vypínač* 
 

Uzamykatelný vypínač (22) vyžaduje zasunutí spínacího klíčku před tím, než může být použit (klíček 

naleznete v sáčku s díly). Tato vlastnost zabraňuje neoprávněnému použití brusky. Uzamykatelný 

vypínač se obsluhuje následujícím způsobem: 

1. Zasuňte plastový spínací klíček (21) do uzamykatelného vypínače (22).  

2. Pro zapnutí brusky vložte prst pod levou stranu vypínače a zatáhněte. 

3. Pro vypnutí brusky zatlačte levou stranu vypínače dovnitř. 

4. Pro zamčení vypínače v poloze Vypnuto stiskněte a držte levou stranu vypínače a vytáhněte klíček. 
 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neodcházejte od brusky, je-li stroj v chodu. Nepoužíváte-li ji, vždy zamkněte 

vypínač v poloze VYPNUTO. 
 

 
 

PULL ON  Zatáhněte. 

PUSH OFF  Stlačte. 

INSERT SWITCH KEY  Vložte spínací klíček. 

 

Metody broušení 
 

 
 

Surface sanding on sanding belt  broušení povrchu na brusném pásu; 

end sanding on sanding belt broušení konců na brusném pásu. 
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broušení oblých okrajů 

 

Údržba 
1. Na pracovní stůl naneste tenkou vrstvu mazacího vosku za účelem usnadnění udržování čistoty. 

2. Pro odstranění prachu a nečistot z brusky a motoru použijte stlačený vzduch. 
 

Mazání kluzných (trubkových) ložisek 
Po každých 10 hodinách provozu stroje namažte kluzná ložiska W30 olejem. (viz. obrázek níže). 

1. Uvolněte napnutí pásu posunutím napínací páky (66) doprava. 

2. Přemístěte brusný pás (10) lehce na pravou nebo na levou stranu hnaného válce (65) tak, abyste 

odkryli mazací otvor oválného tvaru. 

3. Aplikujte pouze dvě nebo tři kapky oleje do levého a pravého mazacího otvoru. 

4. Nastavte dráhu pásu - popsáno na předchozích stránkách. 

 

 
 

 oil here  zde mazat olejem 

 sleeve bearings   kluzná (trubková) ložiska 

 idler drum oběžný válec 

 tension lever napínací páka. 
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Výměna rozvodového (hnacího) řemene 
 

1. Pomocí šroubováku odstraňte šroub (44) z krytu řemene (52) a poté sejměte kryt. 

2. Uvolněte tři šrouby, abyste umožnili dostatečné posunutí hnacího bubnu (46 a 49) k přetažení 

hnacího řemene. 

 
Drive belt (43)    hnací řemen  

drive pulley (46)  hnací buben 

Loosen 3 screws.   uvolněte 3 šrouby. 

 

3. Natáhněte hnací řemen přes hnací buben (46), poté jej natáhněte také přes hnací buben (49). 

4. Jemně utáhněte tři šrouby. 

5. Nastavte napnutí hnacího řemene vložením standardního šroubováku do seřizovacího otvoru, 

tlačením na šroubovák napnete hnací řemen. 

6. Opět utáhněte tři šrouby. 

7. Uchopte hnací řemen dvěma prsty na vnějším středu a zatáhněte za něj. Při správném napnutí 

hnacího řemene by tam měla být vůle přibližně 6 mm. 

POZNÁMKA: Příliš vysoké napnutí hnacího řemene může způsobit vysoké zatížení 

motoru a případně způsobit jeho poškození. Pokud je řemen naopak příliš volný, může 

dojít k jeho předčasnému uvolnění a vypadávání. 

8. Znovu nainstalujte kryt řemene (52). 
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Odstranění poruchy  vyřešení problému 
 

příznak závady možná příčina náprava 

 

Bruska nepracuje. 

Není připojena k elektrické síti. 

Nebyl vložen spínací klíček. 

vadný vypínač; problém 

s motorem nebo kabeláží 

Připojte stroj k elektrické síti. 

Vložte spínací klíček. 

Vyměňte vypínač. 

Řeší kvalifikovaný technik. 

 

Motor při broušení zpomaluje. 

Hnací řemen je příliš těsný. 

přílišný tlak na obrobek 

Snižte napnutí řemene. 

Snižte tlak vyvíjený na obrobek. 

Brusný pás sjíždí z válců. Špatně nastavená dráha pásu Nastavte dráhu pásu. 

Dřevo broušením doutná. Brusný kotouč nebo pás je 

pokryt nečistotami. 

Vyčistěte nebo vyměňte brusný 

pás nebo kotouč. 

 

Bruska je hlučná. 

Hnací řemen je příliš těsný. 

Ložiska potřebují promazat. 

Snižte napnutí pásu. 

Namažte ložiska. 

Seznam dílů 
 

položka součást  položka součást 

1 Šroub s plastovou hlavou  36 Podpěra stolu 

2 Podložka, Gumová  37 Štítek se stupnicí 

3 Podložka, Vrubovaná  38 Elektrický kabel 

4 Lože broušení brusným materiálem  39 Motor 0,25 kW 

5 Šroub plochý křížový, M5x35  40 Konektor, Kabel 

6 Šroub šestihranný M6x14  41 Matice šestihranná M6x1,0 

7 Pojistná podložka M6  42 Základová deska 

8 Podložka 6,5  43 Rozvodný, hnací řemen 

9 Pracovní opěrka  44 Šroub plochý, křížový M5x10 

10 Brusný pás 4“x36“  45 Podložka, zapuštěná 

11 Pojistná podložka 5  46 Hnací buben 

12 Šroub válcová hlava M5x8  47 Šroub s válc. hlavou M6x25 

13 Hnací válec  48 Podložka 6 

14 Šroub imbusový M8x10  49 Hnací buben 

15 Ložiskové víčko  50 Šroub plochý  

16 Ložisko, Plochá podložka  51 Nosné ložisko 

17 Rozpěrná vložka ložiska  52 Kryt řemene 

18 Kryt vypínače  53 Podpěra lože 

19 Pojistná podložka 5   54 Matice čtyřhranná 8 

20 Šroub válcová hlava M5x16  55 Nárazník gumový 

21 Klíček, spínací  56 Šroub šestihranný M8x25 

22 Vypínač, zamykatelný  57 Kuličkové ložisko 

23 Olovnice  58 Přidržovací kroužek M12 

24 Šroub  59 Hnací hřídel 

25 Šroub válcov. hlava křížový M4,2x30  60 Matice šestihranná M5x0,8 

26 Kryt spínací skříňky  61 Podložka vodítka 

27 boční brusný kotouč Ø 150 mm  62 Pružina 

28 Šroub  63 Vodítko válce 

29 Pojistná podložka, 6  64 Hnaná hřídel 

30 Deska  65 Hnaný válec 

31 Šroub válcová hlava M4,2x12  66 Napínací páka 

32 Kryt kotouče  67 Napínací pružina 

33 Krycí kotouč  68 Podložka páky 

34 Sběrač prachu - hubice odsávání  69 Podložka 5 

35 Stůl  70 Šablona šikmého broušení. 
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