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1 Úvod 
Tento návod k používání je ur en pro uživatele drti  zahradního odpadu typ   
DZO – 11, DZO - 15, DZO - 16, DZO – 18, DZO - 20, DZO – 22, DZO - 23, DZO – 25, 
DZO - 26 vyrobených firmou VARES Mnichovice a. s. 
Tento návod k používání je nedílnou sou ástí technické dokumentace, kterou výrobce 
a dodavatel drti  zahradního odpadu poskytuje uživateli.  
Návod obsahuje všechny pot ebné informace pro celkové seznámení s vlastnostmi 
a funkcemi jednotlivých ástí drti  zahradního odpadu a rovn ž obsahuje pokyny 
vyplývající z požadavk  p edpis , které se na daný výrobek vztahují, pro zajišt ní 
správných a bezpe ných postup  p i: 
- instalaci 
- uvád ní do chodu 
- obsluze 
- išt ní a údržb  
- opravách 
- odstra ování poruch 
- manipulaci a doprav   
- kone né demontáži stroje, po uplynutí doby jeho životnosti a jeho 

následné likvidaci. 
Drti e zahradního odpadu, vyrobené firmou VARES Mnichovice a. s., pat í mezi stroje 
konstruované a vyráb né s respektováním požadavk  na bezpe nost p i jejich 
provozování. P esto však mohou být p i jejich nesprávném používání a neodborné obsluze 
zdrojem nebezpe í. 
Návod musí být uložen u uživatele tak, aby byl k dispozici osobám ur eným pro obsluhu 
a údržbu stroje. 
P ed zahájením jakékoliv innosti s drti em zahradního odpadu je povinností obsluhy 
seznámit se podrobn  s pokyny a informacemi obsaženými v tomto návodu k používání 
a pochopit jejich význam, což je podmínkou pro správné a bezpe né používání stroje. 
Drti  zahradního odpadu je výrobek, který svými vlastnostmi odpovídá požadavk m 
technických p edpis , které se na n j vztahují, zejména NV . 17/2003 Sb., sm rnice 
2006/95/EC, NV . 616/2006 Sb., sm rnice 2004/108/EC, NV . 176/2008 Sb., sm rnice 
2006/42/EC a NV . 9/2002 Sb., sm rnice 2000/14/EC.  
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shod  ve smyslu § 13, zákona . 22/1997 Sb. ve 
zn ní pozd jších p edpis  a m že být voln  uvád n na trh v zemích EU a dalších zemích 
EHP (Evropský hospodá ský prostor). Tyto skute nosti jsou deklarovány ozna ením 
výrobku zna kou        . 
 
Poznámka: V následujících ástech tohoto návodu k používání, v textech, u kterých 

nevznikne možnost zám ny nebo chybného výkladu, bude místo názvu 
výrobku „drti  zahradního odpadu“ používán zjednodušený název „drti “, 
p ípadn  „stroj“. 

Upozorn ní: Výrobce drti e zahradního odpadu - firma VARES Mnichovice a. s. si 
vyhrazuje právo provád t technické zm ny na svých výrobcích a zm ny 
v návodu k používání bez p edchozích upozorn ní. 
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1.1 Zna ení použité v tomto návodu k používání a na stroji 
1.1.1  Bezpe nostní zna ení v návodu k používání 
Zna ka Symbol Význam 

A 
 

Text 
Nebezpe í pro obsluhu: Nedodržení tohoto požadavku 
nebo pokynu m že ohrozit bezpe nost osob! 

B 
 

Text  
Nebezpe í pro obsluhu: Nedodržení tohoto požadavku 
nebo pokynu m že zp sobit úraz elektrickým proudem! 

C 
 

Text 
Nebezpe í pro stroj: Nedodržení tohoto požadavku nebo 
pokynu m že ohrozit bezpe nost stroje! 

 

1.1.2 Bezpe nostní zna ení použité na stroji 
Zna ka . Symbol Význam  

1 

 
 
 
 

 

POZOR! Kryty, ozna ené touto bezpe nostní zna kou, (barevné provedení: 
erný trojúhelník s erným bleskem na žlutém pozadí), zakrývají prostory 

s elektrickým za ízením, p ed sejmutím takto ozna ených kryt , musí 
být elektrické za ízení stroje odpojeno od sít  a zajišt n vypnutý stav! 
(zna ka je dopln na textem s bezpe nostním sd lením) 
 

3 

 
 
 
 

 

POZOR! Prostory, ozna ené touto bezpe nostní zna kou, (barevné 
provedení: erný trojúhelník s erným vyk i níkem na žlutém pozadí), obsahují 
pohybující se mechanické ásti, od kterých hrozí nebezpe í úrazu, 
p ed sejmutím kryt  takto ozna ených prostor , musí být elektrický 
pohon stroje vypnut a zajišt n vypnutý stav! Zna ka je dopln na texty s 
bezpe nostním sd lením: OBSLUZE SE P ÍSN  ZAKAZUJE VKLÁDAT RUCE 
POD PRYŽOVOU CLONU VKLÁDACÍHO OTVORU A DO OTVORU VÝPADU 
ROZDRCENÉHO MATERIÁLU

4 
 
 
 

POZOR! Tato zna ka p ikazuje obsluze stroje používat p i práci se 
strojem ochranné brýle nebo ochranný obli ejový štít, jako ochranu o í 
p ed drobnými p edm ty vymršt nými z pracovního ústrojí drti e. 
(barevné provedení: modrý kruh s bílou siluetou lidské hlavy s brýlemi) 

5 
 
 
 

POZOR! Tato zna ka p ikazuje obsluze stroje používat p i práci se 
strojem chráni e sluchu, jako ochranu sluchových orgán  proti hluku 
zp sobovanému provozem drti e. (barevné provedení: modrý kruh s bílou 
siluetou lidské hlavy s chráni i sluchu) 

6 
 
 
 

POZOR! Tato zna ka p ikazuje obsluze stroje používat p i práci se 
strojem ochranné rukavice, jako ochranu rukou p ed úrazem p edm ty 
vymršt nými z pracovního ústrojí drti e. (barevné provedení: modrý kruh 
s bílými rukavicemi) 
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1.1.3 Ostatní zna ení použité na stroji 
 

Zna ka . Symbol Význam  

7 
 
 

 

Zna ka s údajem garantované hladiny akustického výkonu 
podle požadavk  NV . 9/2002 Sb. (sm rnice 2000/14/EC) 

8 Výrobní štítek 
stroje 

Štítek se základními technickými údaji umož ující 
identifikaci a provoz stroje 

9 Výrobní štítek 
elektromotoru 

Štítek s údaji umož ující identifikaci a provoz 
elektromotoru 

10 

 
 

Ozna ením výrobku zna kou CE výrobce deklaruje, že 
výrobek spl uje požadavky NV . 17/2003 Sb., 
NV . 616/2006 Sb., NV . 176/2008 Sb., NV 9/2002 Sb. 
a tím i sm rnic EU, které se na výrobek vztahují, tzn. 
2006/95 EC, 2004/108 EC a 2006/42/EC, 2000/14/EC. 

 

1.1.4 Provedení výrobního štítku stroje 
 

 

V A R E S  M n i c h o v i c e  a . s .  
TYP    DZO STUPE  KRYTÍ IP 44 
ROK VÝROBY  HMOTNOST ** kg 
VÝROBNÍ ÍSLO   
NAP TÍ  230 V, 50 Hz 
PROUD ** A 
P ÍKON ** kW 

** prom nné hodnoty podle typu drti e 
 

1.1.5 Umíst ní zna ek na stroji 
 

Zna ka . Umíst ní zna ky na stroji 

1  Bo ní plocha ochranného krytu elektromotoru 

2  

elní plocha ochranného krytu elektromotoru 
 

3  

4  

5  
6  

7  

8  Bo ní plocha ochranného krytu elektromotoru  

9  Pláš  statoru elektromotoru 

10  Výrobní štítek stroje 
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2 Ur ení výrobku 
Drti e zahradního odpadu typu DZO 11, DZO 15, DZO 16, DZO 18, DZO 20, DZO 22, 
DZO 23, DZO 25 a DZO 26 jsou ur eny pro drcení rostlinných zbytk , ko en , v tví do 
pr m ru až 45 mm a papíru, rozdrcená hmota je výborným materiálem pro kompostování. 
Drti e zahradního odpadu jsou svojí konstrukcí a parametry ur eny zejména pro 
zahrádká e. 
Hlavní výhodou t chto stroj  je dostate ná výkonnost, minimální prostorová náro nost, 
jednoduchost obsluhy a jejich snadné p emís ování. 
 
Drti e jsou ur eny pro práci v prost edí definovaném SN 33 2000-3 s následujícími 
vn jšími vlivy: 
AB5 - teplota okolního vzduchu -5 až +40 oC s relativní vlhkostí až 85 % 
AD3 výskyt vody – vodní t íš   
AE1 prašnost zanedbatelná 
AF2 atmosférická p ítomnost korozívních zne iš ujících látek 
AG2 st ední mechanické namáhání 
AH1 mírné namáhání vibracemi 
 
Drti e nemohou pracovat ve venkovním prost edí za dešt , nebo sn žení! 
 
Drti e nezp sobují svým provozem nadm rné vysokofrekven ní elektromagnetické rušení. 
Pro stroje nejsou stanovena žádná omezení pro práci z hlediska vn jších 
elektromagnetických vliv . P edpokládá se, že drti e budou pracovat 
v elektromagnetickém prost edí, které odpovídá obecn  platným požadavk m 
definovaným SN EN 61000-6-3 ed. 2, (prostory obytné, obchodní a lehkého pr myslu). 
 

Mezi stanovené podmínky použití drti  pat í také dodržování pokyn  a postup  pro 
instalaci, provoz, údržbu a išt ní stroje uvedených v následujících kapitolách tohoto 
návodu k používání. 
 

D ležité upozorn ní: P i použití stroje k jiným ú el m nenese výrobce (dodavatel) 
odpov dnost za p ípadn  vzniklé škody, veškerá 
odpov dnost p echází na uživatele! 
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3 Technické údaje 

3.1 Základní technické údaje 
 
Název výrobku: Drti  zahradního odpadu  
Typ: DZO 11, DZO 15, DZO 16, DZO 18, DZO 20, DZO 22, DZO 23,  

DZO 25, DZO 26  
Výrobce: VARES Mnichovice a. s.  
 

Ukazatel Jednotka Údaj - hodnota 
Typ stroje - DZO

11 
DZO
15 

DZO
16 

DZO
18 

DZO 
20 

DZO 
22 

DZO 
23 

DZO
25 

DZO
26 

Rozm ry stroje: délka 
výška 
ší ka 

mm 
680 

775 (provedení ROUND : 735 
545 

Jmenovité napájecí nap tí V 230 
Jmenovitý kmito et Hz 50 
Jmenovitý proud A         12,0
Instalovaný výkon kW 1,1 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 
Otá ky rotoru min-1 2 800 
Max. tlouš ka drceného materiálu mm 20 30 35 38 40 43 45 45 45 
Hmotnost stroje kg 18 19 31 22 23 24 25 26 27 
Stupe  ochrany krytem - IP 54 

 
Uvedené typy drti  odpovídají následujícímu obchodnímu zna ení: 
DZO 11 (SHARK 1,1),  DZO 15 (SHARK 1,5), DZO 16 (SHARK 1,6),  
DZO 18 (SHARK1,8), DZO 20 (SHARK 2,0),  DZO 22 (SHARK 2,2), 
DZO 23 (SHARK 2,3),  DZO 25 (SHARK 2,5), DZO 26 (SHARK 2,6) 
 

3.2 Další technické údaje 
 Elektrické za ízení stroje je za ízením ochranné t ídy I, ve smyslu SN EN 61140 

ed. 2. 
 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem je provedena podle SN 33 2000-4-41 ed. 

2 oddíl 411 samo inným odpojením od zdroje s použitím proudového chráni e. 
 Pracovní prost edí dle SN 33 2000-3 - viz kapitola 3 tohoto návodu. 
 Emise hluku zp sobovaného provozem stroje: 

Garantovaná hladina akustického výkonu ve smyslu bodu 59, § 2, NV . 9/2002 Sb. 
je LWA = 107 [dB/1 pW]. 

 
Poznámka: Základní technická data stroje jsou spole n  s jeho identifika ními údaji 

obsažena na výrobním štítku umíst ném na krytu elektromotoru. 
 
Upozorn ní: Identifika ní údaje z výrobního štítku je nutné vždy uvést p i styku 

s výrobcem v souvislosti s uplat ováním jakýchkoliv požadavk , které se 
týkají konkrétního stroje! 
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4 Bezpe nostní pokyny 

4.1 Bezpe nost práce 
 P ed zahájením jakékoliv práce se strojem je povinností obsluhy podrobn  se seznámit, 

podle návodu k používání, se všemi funkcemi stroje, s jeho ovláda i a vypínacími prvky 
sloužícími k odvrácení nebezpe í. 

 Stroj je možné používat pouze k ú el m, pro které je technicky zp sobilý, v souladu 
s podmínkami stanovenými výrobcem a který svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídá p edpis m k zajišt ní bezpe nosti. 

 P ed zapo etím práce se strojem musí být stroj umíst n na rovném pevném podkladu, 
tak aby nebyla narušena jeho stabilita.  

 P i práci se strojem nedovolte dalším osobám, zejména d tem, vstupovat do blízkosti 
stroje.  

 P i práci se strojem je povinností obsluhy používat osobní ochranné prost edky a to 
pracovní rukavice, ochranné brýle nebo ochranný obli ejový štít a chráni e sluchu. 

 Uživatel stroje je povinen zajistit provád ní pravidelné údržby a išt ní stroje.  
 Uživatel stroje je povinen u init taková opat ení, aby stroj nemohla obsluhovat žádná 

neoprávn ná osoba. 
 Samostatn  mohou obsluhovat stroj jen pracovníci t lesn  a duševn  zp sobilí, starší 

osmnácti let, prokazateln  zaškoleni pro obsluhu a seznámeni s návodem k používání, 
který musí být uložen na obsluze p ístupném míst . 

 Obsluha je povinna provád t vizuální kontrolu za ízení a základní ošet ení. išt ní, 
údržbu a opravy je možné provád t až po odpojení elektrického za ízení stroje od 
elektrické sít , tzn. rozpojením zásuvkového spojení pohyblivého p ívodu stroje. 

 Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpe nost práce nebo 
provoz za ízení a které není schopna odstranit, nesmí stroj uvést do provozu. 

 Pokud není stroj z jakéhokoliv d vodu používán, musí být jeho elektrické za ízení 
odpojeno od elektrické sít  a zajišt n vypnutý stav, rozpojením zásuvkového spojení 
pohyblivého p ívodu stroje. 

 Bezpe nostní zna ky, symboly a nápisy na stroji je nutné udržovat v itelném stavu. P i 
jejich poškození i ne itelnosti je uživatel povinen obnovit jejich stav v souladu 
s p vodním provedením (viz body 1.1.2 až 1.1.4 tohoto návodu). 

 
J E  Z A K Á Z Á N O ! :  

 P ipojovat elektrické za ízení stroje na elektrickou sí , je-li demontováno nebo 
poškozeno n které ochranné za ízení (kryty elektrického za ízení, kryty nebezpe ných 
mechanických ástí). 

 Vy azovat z innosti bezpe nostní, ochranné a pojistné za ízení. 
 Provád t jakékoliv zásahy do konstrukce stroje a do jeho elektrických obvod . 
 Vkládat do bubnu p i chodu stroje jakékoliv nástroje nebo p edm ty, krom  materiálu 

ur eného k drcení. 
 Provád t údržbu, išt ní a opravy není-li zajišt n vypnutý stav elektrických obvod  

stroje. 
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4.2 Požární ochrana 
 POZOR! P i požáru mohou vznikat ho ením ástí z um lých hmot škodlivé emise, proto 

je nutné se ídit obecn  platnými požárními p edpisy. 
 Elektrické za ízení se nesmí hasit vodou, pokud bude p i hašení použit hasicí p ístroj 

vodní nebo p nový, lze jej p i požáru použít až po vypnutí elektrického proudu! 
 Povrch kryt  elektrického za ízení, zejména povrch elektromotoru, je nutné pravideln  

istit od ne istot. 
 

4.3 Elektrické za ízení 
 Elektroinstalace musí být provedena podle požadavk  platných p edpis  a technických 

norem, které se na dané za ízení vztahují, zejména SN EN 60 204-1 ed. 2 a p edpis  
souvisejících. 

 Elektrický obvod jednofázové zásuvky pro p ipojení stroje na elektrickou sí  musí být 
proveden podle požadavk  platných p edpis  a technických norem, které se na dané 
za ízení vztahují, zejména SN 33 2130 ed. 2, SN 33 2000-4-41 ed. 2, 

SN 33 2000-5-51 ed. 2, SN 33 2000-5-54 ed. 2 a p edpis  souvisejících.  
 Ochrana obvodu zásuvky p ed úrazem elektrickým proudem musí být provedena podle 

požadavk  SN 33 2000-4-41 ed. 2 samo inným odpojením od zdroje, obvod zásuvky 
musí být vybaven proudovým chráni em s vybavovacím proudem 30 mA, jehož správná 
funkce musí být pravideln  kontrolována. 

 

POZOR! Pohyblivý p ívod mezi napájecím místem a strojem nesmí ležet voln  
na zemi bez ochrany proti mechanickému poškození! 
Pokud je pro p ipojení stroje na elektrickou sí  použit prodlužovací 
p ívod musí být chrán n proti mechanickému poškození a musí být 
umíst n tak, aby v pracovním prostoru stroje nep ekážel a nemohl být 
p í inou úrazu - zakopnutí, uklouznutí! 

 
 Práce na elektrickém za ízení ve smyslu SN EN 50110-1 ed. 2, mohou provád t 

pouze pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky ÚBP 
a BÚ . 50/1978 Sb. a seznámení se za ízením v pot ebném rozsahu. 

 Povinností provozovatele stroje je, ve stanovených lh tách, zajistit provád ní 
pravidelných revizí elektrického za ízení, ve smyslu § 4 zákona . 309/2006 Sb. 
a SN 33 1500 l. 3.1 a 3.6. 
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4.4 P ehled možných ohrožení p i práci se strojem  
P esto, že je stroj vyroben s respektováním požadavk  technických p edpis  v oblasti 
bezpe nosti, není možné technickým provedením tohoto výrobku vylou it veškerá rizika, 
která mohou, zejména p i neopatrném zacházení s ním, nastat. 
 
Stroj je nutné používat s v domím možnosti vzniku následujících 
ohrožení: 
4.4.1 Mechanické ohrožení: 
 Nebezpe í pohmožd ní prst , ruky, p ípadn  i nohy p i montáži a demontáži ástí 

stroje. 
 Nebezpe í poran ní prst , ruky zp sobené rotujícími ástmi stroje, p i vložení ruky do 

pracovního prostoru drti e. 
 Nebezpe í poran ní horních kon etin, p ípadn  dalších ástí t la, p i vkládání dlouhých 

cizích p edm tu, (krom  materiálu ur eného k drcení), do bubnu stroje, který je 
v chodu. 

 Nebezpe í poran ní dolních kon etin, p ípadn  dalších ástí t la, zp sobené pádem 
stroje p i jeho neopatrném p emís ování. 

 Nebezpe í poran ní o í, p ípadn  dalších ástí t la odraženými drobnými p edm ty 
vymršt nými pracovním ústrojím drti e. 

 

4.4.2 Elektrické ohrožení: 
 Nebezpe í p i p ímém nebo nep ímém dotyku s ástmi ur enými pro vedení 

elektrického proudu (živé ásti), p i odstran ní kryt  elektrických za ízení nebo p i 
poškození izola ních ástí. 

 Nebezpe í úrazu elektrickým proudem zp sobené poškozenými ástmi elektrického 
za ízení zejména p i manipulaci s prodlužovacím pohyblivým p ívodem. 

 Nebezpe í úrazu elektrickým proudem zp sobené nevhodným uložením zásuvkového 
spojení prodlužovacího pohyblivého p ívodu do míst s nebezpe ím mechanického 
poškození nebo míst s výskytem vody, nap . mokrá tráva,místa s nahromad nou vodou 
po dešti apod.  

 Nebezpe í úrazu elektrickým proudem p i nedodržení pokyn  pro p ipojení stroje na 
elektrickou sí , uvedených v bodu 5.3 a 6.1 tohoto návodu.  

 Nebezpe í vy azení ochrany p ed úrazem elektrickým proudem z innosti, p i použití 
nevhodných prodlužovacích p ívod , o velké déle s malým pr ezem vodi  a tím 
vysoké impedanci vypínací smy ky ochranného vodi e. 

4.4.3 Hygienická ohrožení: 
Pro stroj byla stanovena garantovaná hladina akustického výkonu LWA = 107 [dB/1 pW]. 
Povinností obsluhy je používat p i práci s drti em chráni e sluchu! 
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5 Popis stroje 

5.1 Pracovní místa 
Pracovním místem stroje, na kterém se zdržuje obsluha p i drcení je prostor na obou 
bo ních stranách.  
Pro údržbu a išt ní stroje musí být zajišt n dostate n  volný prostor okolo celého stroje. 

5.2 Mechanické ásti stroje 
Stroj se skládá z následujících základních ástí, jejichž uspo ádání je patrné z výkresu 
rozložené sestavy zobrazené v p íloze . 3 tohoto návodu. Popis je uveden v následujících 
bodech tohoto návodu. 
Povrchová úprava kovových ástí stroje je provedena lakováním. 

 
 

5.2.1 Vrchní díl 
Vrchní díl (Poz. 2) je tvo en trubkou, do které je zapušt na ty hranná násypka  
(u provedení ROUND je násypka kruhová). Násypka vyús uje do trubky vstupním 
otvorem, který je zakryt pryžovou clonou. Trubka je ve spodní ásti šikmo se íznuta pod 
úhlem 45o a je p iva ena na desku vrchního dílu s p lkruhovým otvorem nad horní 
polovinou drtícího ústrojí. Deska vrchního dílu je na bo ních stranách opat ena ty mi 
epy (Poz. 66) pro upevn ní vrchního dílu ke spodnímu dílu. Všechny ásti vrchního dílu 

jsou zhotoveny z ocelových plechových díl , vzájemn  spojených sva ováním. 
 

5.2.2 Spodní díl 
Spodní díl (Poz. 1) je tvo en základovou deskou, na které je p iva en obvodový pláš  
pracovního prostrou drtícího ústrojí. K základové desce jsou na spodní stran  p ipevn ny 
dv  p ední op ry a ep pro st ední op ru. P ední op ry jsou ve spodní ásti spojeny osou, 
na které jsou uložena dv  pojezdová kola. St ední op ra slouží pro ustavení drti e na 
pracovním míst . 
K základové desce je pomocí ty ech šroub  p ipevn n p írubový elektromotor, jehož 
h ídel prochází do st edu pracovního prostoru drtícího ústrojí. Elektromotor je zakryt proti 
p sobení vn jších vliv  krytem sva eným z plechových díl . 
Na podélných bo ních stranách základové desky spodního dílu jsou dvojice šikmých 
drážek, do kterých zapadají ty i upev ovací epy horního dílu. Po nasazení horního dílu 
na spodní díl a posunutí horního dílu sm rem dol  a zasunutí ty ech ep  do drážek je 
vzájemná poloha horního a spodního dílu zajišt na šroubem s r žicovou plastovou hlavou 
(Poz. 72) pro šroubování rukou. 
Uspo ádání dalších ástí spodku stroje je patrné z rozložené sestavy zobrazené v p íloze 
. 3.. 
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5.2.3 Pracovní ústrojí a pohon 
Pracovním ústrojím stroje je rotující ezný kotou  opat ený na elní stran  jedním nožem. 
Kotou  je uložen na h ídeli elektromotoru a zajišt n st edovou maticí. Elektromotor je 
p ipevn n pomocí šroub  se zápustnou hlavou k základové desce spodního dílu drti e. 
Pohon pracovního ústrojí je proveden p írubovým, jednofázovým, asynchronním 
elektromotorem s kotvou nakrátko s trvale p ipojeným kondenzátorem. Smysl otá ení 
elektromotoru není možné bez zásahu do vnit ního zapojení vinutí elektromotoru m nit, 
tím je zaru en správný smysl otá ení ezného kotou e. 
Provedení a uspo ádání pracovního mechanizmu stroje a jeho pohonu je patrné 
z rozložené sestavy zobrazené v p íloze . 3 tohoto návodu. 
 

5.3 Elektrické za ízení 
Stroj je konstruován jako za ízení ochranné t ídy I, ve smyslu SN EN 61140 ed. 2. 
Elektrické za ízení stroje je ur eno pro p ipojení k jednofázové elektrické síti 
1/PE+N ~ 230 V, 50 Hz.  
Stroj se p ipojuje pomocí pohyblivého p ívodu provedeného vodi em H05VV-F 3G1 
o pr ezu 3 x 1 mm2, p ípadn  3 x 1,5 mm2, který je na jedné stran  pevn  p ipojen ke 
stroji a na druhé stran  ukon en jednofázovou vidlicí 10/16A s ochranným kontaktem. 
Používání prodlužovacích pohyblivých p ívod  musí být v souladu s požadavky 

SN 34 0350 ed. 2. 
Spoušt ní a zastavování elektrického pohonu stroje se provádí pomocí dvojtla ítka 
umíst ného na bo ní st n  krytu elektromotoru. Zapínací tla ítko je ozna eno zelenou 
barvou a symbolem „I“, vypínací tla ítko je ozna eno ervenou barvou a symbolem „O“. 
Dvojtla ítko je vybaveno elektromagnetickou spouští reagující na ztrátu nap tí, která 
zajiš uje, že nedojde k samovolnému spušt ní stroje po p erušení a následnému obnovení 
dodávky elektrické energie.  
Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem 
je provedena podle SN 33 2000-4-
41 ed. 2 samo inným odpojením od zdroje. 
V napájecím obvodu elektromotoru je 
za azeno tepelné relé, které chrání 
elektromotor proti nadm rnému oteplení, p i 
p ekro ení zatížení elektromotoru p eruší 
relé napájecí obvod elektromotoru, který se 
zastaví. Op tné spušt ní elektromotoru je 
možné až po vychladnutí. 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma elektrického obvodu 
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5.3.1 Bezpe nostní za ízení 
V napájecím obvodu elektromotoru je za azen bezpe nostní koncový spína , který 
automaticky p erušuje napájecí obvod elektromotoru p i demontáži vrchního dílu drti e, 
kterým je zakryto jeho pracovní ústrojí. 
 

6 Instalace stroje 
Stroj je dodáván ve smontovaném stavu, s pecn  p ipojeným pohyblivým p ívodním 
vodi em. 
Stroj se instaluje ve venkovních prostorech v blízkosti místa ur eného pro kompostovaný 
materiál a s dostate n  volným prostorem v jeho okolí pro manipulaci se zpracovávaným 
materiálem. Stroj je nutné umístit na rovnou pevnou plochu, aby byla p i práci zajišt na 
jeho dostate ná stabilita. 
 

P í manipulaci se strojem b hem jeho instalace dodržujte pokyny uvedené 
v kapitole 12 tohoto návodu. 
 

 

POZOR! Stroj nikdy neumis ujte do venkovního prost edí a nepracujte s ním za 
dešt , elektrické za ízení stroje není, vzhledem k použitému stupni 
ochrany krytem, odolné proti nep íznivému p sobení vody. Hrozí 
nebezpe í úrazu elektrickým proudem a poškození stroje. 

 
P ed instalací stroje musí být, podle místních podmínek, p ipraveno elektrické vedení pro 
p ipojení stroje k elektrické síti podle pokyn  uvedených v bodu 6.1 tohoto návodu. 
 

POZOR! Vzhledem k tomu, že se v okolí drti e manipuluje s r zným zahradním 
odpadem, je v tomto prostoru zvýšené nebezpe í uklouznutí nebo 
zakopnutí. 

 

6.1 P ipojení stroje k elektrické síti 
Práce na elektrickém za ízení ve smyslu SN EN 50110-1 ed. 2, mohou provád t pouze 
pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky ÚBP a BÚ 
. 50/1978 Sb. a seznámení se za ízením v pot ebném rozsahu. 

Elektrické za ízení drti e m že být p ipojeno pouze do odpovídající jednofázové sí ové 
zásuvky 230 V, 50 Hz, s ochranným kontaktem p ipojeným na ochranný vodi . Obvod 
jednofázové zásuvky pro p ipojení drti e na elektrickou sí  musí být proveden podle 
požadavk  platných p edpis  a technických norem, které se na dané za ízení vztahují, 
zejména SN 332130 ed. 2,  SN 332180, SN 332000-4-41 ed. 2, SN 332000-5-51 
ed. 2, SN 332000-5-54 ed. 2 a p edpis  souvisejících. 
Obvod musí být v míst  p ipojení jišt n proti nadproudu jistícím prvkem se jmenovitou 
hodnotou max. 10 A a vzhledem k prost edí a k pracovním podmínkám stroje, musí být 
opat en proudovým chráni em se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem 
I n = 30 mA! 
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Tímto opat ením je dosaženo zvýšené ochrany stroje p ed úrazem elektrickým proudem. 
Pokud je nutné, pro p ipojení drti e na elektrickou sí , použít prodlužovacího pohyblivého 
p ívodu, je nutné použít pouze p ívody opat ené vidlicí a pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, 
na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité nap tí ur ených pro použití ve venkovním 
prost edí. Pr ez vodi  prodlužovacího pohyblivého p ívodu nesmí být menší než 1,5 
mm2 do délky 25 m a 2,5 mm2 do délky do 50 m. 
 

POZOR! Pohyblivé prodlužovací p ívody delší než 25 m používejte jenom 
výjime n  a v nujte zvýšenou pozornost jejich ochran  proti 
mechanickému poškození. Používání delších prodlužovacích p ívodu 
než 50 m je zakázáno, protože není zaru ena spolehlivá funkce 
ochrany p ed úrazem elektrickým proudem. 

 

Pohyblivé prodlužovací p ívody je nutné klást podle požadavk  kap. 4.4, SN 34 0350 
ed. 2 tak, aby byla zajišt na jejich dostate ná ochrana proti mechanickému poškození a 
aby nep ekážely p i používání prostor , kterými jsou vedeny. Jako ochranu proti 
mechanickému poškození využívejte p edevším ochranu polohou, tzn. umíst ní 
pohyblivého p ívodu do prostor , ve kterých není nebezpe í mechanického poškození 
vystaven. 

7 Uvedení do provozu 
P ed uvedením stroje do provozu musí být obsluha stroje prokazateln  seznámena se 
základními informacemi o stroji, s jeho funkcemi, s bezpe nostními pokyny podle 
kapitoly 4 tohoto návodu a s principy údržby podle kapitoly 9 tohoto návodu. 
P ed prvním spušt ním stroje zkontrolujte, zda jsou všechny jeho ásti dostate n  
mechanicky upevn ny a zda se v jeho pracovním prostoru nenachází cizí p edm ty. 
Pokud nejsou zjišt ny žádné závady je možné, podle následujících pokyn  uvést stroj do 
provozu: 
 Zasu te vidlici pohyblivého p ívodu stroje do p íslušné sí ové zásuvky. 
 Stiskn te zelené tla ítko ozna ené symbolem „I“, elektrický pohon stroje se rozeb hne. 

 

Upozorn ní: Smysl otá ení elektromotoru není nutné kontrolovat. Z výrobního závodu 
je elektromotor zapojen s požadovaným smyslem otá ení pracovního 
ústrojí. 

 

 Po dosažení plných pracovních otá ek elektrického pohonu drti e je možné za ít 
vkládat materiál do drti e. 

 

Pozor: P i zastavení drti e vlivem p etížení je zakázáno vybírat obsah pracovního 
prostoru drti e ru n  a sahat do vnit ního prostoru není-li stroj zcela v klidu 
a zajišt n jeho vypnutý stav vypnutím vypína e a vytažením vidlice 
pohyblivého p ívodu ze sí ové zásuvky! 

 

Pozor: P i práci s drti em je povinností obsluhy používat osobní ochranné 
prost edky: pro ochranu o í brýle nebo obli ejový štít, pro ochranu 
sluchových orgán  chráni e sluchu, pro ochranu rukou a p ední ásti trupu 
pracovní rukavice a pracovní zást ru! 
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7.1 Zpracování v tví 
P i drcení v tví je vhodn jší drtit v tve erstvé hned po od íznutí, suché d evo nadm rn  
opot ebovává ost í nož  pracovního ústrojí drti e a zárove  je nadm rn  namáhán jeho 
pohon. Siln jší v tve vkládejte do drti e postupn  a zárove  jimi otá ejte. 
Drti em mohou být drceny v tve do pr m ru 35 mm. 
V tve nesm jí být zne išt ny pískem, hlínou a nesmí obsahovat kamínky. 
 

Upozorn ní: Slabé v tve se mohou vkládat do drti e celým vkládacím otvorem. Silné 
v tve se vsouvají pouze otvorem vpravo od d lící p í ky (p i pohledu od 
krytu elektromotoru). 

 

P i drcení siln jších v tví m že dojít ke snížení otá ek nebo zastavení motoru, v tomto 
p ípad  vkládanou v tev povytáhn te z pracovního ústrojí drti e, nechte motor rozb hnout 
na plné otá ky a pokra ujte v drcení.  
 

POZOR! asté p et žování elektromotoru m že zp sobit jeho nadm rné oteplení 
a jeho poškození. 

7.2 Zpracování m kkého materiálu 
P ed drcením rostlinných zbytk  a ko en  je nutné pe liv  odstranit zbytky hlíny, písku 
a kamenu z materiálu ur eného k drcení. Nedodržení tohoto požadavku m že mít za 
následek zni ení ezacího ústrojí drti e. 
Do vkládacího otvoru vkládejte pravideln  menší dávky materiálu, vyhýbejte se vložení 
velké dávky najednou, mohlo by dojít k ucpání vkládacího otvoru nebo zablokování 
pracovního ústrojí drti e.  

7.3 Zpracování papíru 
Drti em je možné drtit suchý, p ípadn  i vlhký papír. P ed drcením papíru p ekontrolujte 
stav ost í pracovního ústrojí drti e. Tupé ost í výrazn  sníží kvalitu práce a výkonnost 
drti e. 
 
Upozorn ní: Barevné asopisy a papír s barevným potiskem nejsou vhodným 

materiálem pro kompostování. 

8 Odstavení z provozu 
Po ukon ení práce odstavte drti  z provozu podle následujících pokyn : 
 Po ukon ení práce drti e, nechte stroj v chodu do úplného vyprázdn ní pracovního 

ústrojí, když p estane rozdrcený materiál vypadávat z výpadového otvoru drti e, 
vypn te drti  stisknutím erveného tla ítka ozna eného symbolem „O“. 

 Vytáhn te vidlici pohyblivého p ívodu drti e ze sí ové zásuvky a vodi  o ist te a sto te 
do volných smy ek. 

 Drti  vy ist te podle pokyn  uvedených v kapitole 9 tohoto návodu a uložte jej na míst  
chrán ném proti p ímému p sobení vliv  venkovního prost edí. 
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9 Údržba a išt ní  
Pravidelná a správná údržba je jednou z podmínek ovliv ující bezpe nost, správnou funkci 
a životnost stroje  
Nedostate ná a nepravidelná údržba m že být p í inou zvýšených náklad  na opravy 
a nep im en  dlouhých vy azení stroje z provozu. 
Stroj je navržen a proveden tak, aby jeho išt ní bylo jednoduché s minimální pot ebou 
demontáže ástí stroje. 
 

Pozor: Všechny innosti uvedené v této kapitole je nutné provád t až po 
odpojení stroje od elektrické sít  a zajišt ní vypnutého stavu elektrického 
za ízení stroje vytažením vidlice pohyblivého p ívodu ze sí ové zásuvky. 

 
Upozorn ní: Pro išt ní drti e nesmí být použita tlaková voda nebo pára! 

 
P i údržb  a kontrole stroje dodržujte krom  bezpe nostních pokyn  uvedených v tomto 
návodu také požadavky obecn  platných bezpe nostních p edpis ! 

9.1 B žná údržba a išt ní 
 Vždy p ed za átkem práce zkontrolujte stav izolace pohyblivého p ívodu, zda není 

mechanicky poškozen, nebo vytržen z pr chodky v ochranném krytu elektromotoru, 
rovn ž zkontrolujte stav vidlice pohyblivého p ívodu.  

 Používáte-li pohyblivý prodlužovací p ívod, zkontrolujte také u n j stav izolace a stav 
zásuvkových spojek. 

 Vždy p ed za átkem práce zkontrolujte dotažení všech šroubových spojení na stroji.  
 Udržujte vn jší povrch i vnit ní prostor stroje v istot . 
 P ed odstavením drti e z provozu na delší dobu vy ist te vnit ní prostor drti e a jeho 

jednotlivé ásti nakonzervujte olejem, p i demontáži vrchní ásti drti e postupujte podle 
bodu 9.2 tohoto návodu.  

9.2 Demontáž stroje 
Pro p ístup k pracovnímu ústrojí drti e postupujte podle následujících pokyn : 
 Povolte a vyšroubujte hlavní zajiš ovací šroub s plastovou hlavou umíst ný na zadní 

stran  drti e (pozice . 65 v rozkresu). 
 Sejm te vrchní ást drti e, tím je ezací kotou  zp ístupn n. 
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9.3 Vým na a broušení ezacího nože 
Po demontáži vrchní ásti drti e vyšroubujte st edový šroub h ídele elektromotoru 
a sejm te ezný kotou  z h ídele. P i povolování šroubu je nutné vložit mezi kotou  a kryt 
kus d eva, aby se zabránilo otá ení kotou e. Povolte a vyšroubujte dva šrouby se 
zápustnou hlavou, kterými je n ž p ipevn n ke kotou i. N ž vyjm te. P i první vým n  je 
možné n ž oto it o 180o a využít jeho druhé nabroušené strany. 
Nabroušení ost í nože prove te pomocí jemného ru ního brousku nebo p i menším 
otupení pomocí ocílky. 
 

Upozorn ní: P ednostn  používejte nové nože. Broušením nož  se m ní jejich 
hmotnost a dochází k nevyvážení ezacího disku. Velká nevyváženost 
zp sobuje vibrace celého drti e a nadm rné zat žování ložisek 
elektromotoru. 

 

Pozor! Strojní broušení nož  je možné jenom p i jejich sou asném chlazení vodou, 
jinak ost í nože ztratí svojí tvrdost a ezací schopnost! 

 

P i montáži nože do t lesa ezného kotou e pe liv  o ist te všechny dosedací plochy jak 
na noži, tak i na kotou i. 
 

Doporu ení: M jte vždy v zásob  náhradní nabroušený n ž. 
 

9.4 Nastavení v le mezi op rkou a nožem 
Správnou funkci drti e ovliv uje vzdálenost ost í nože od dosedací plochy vrchního dílu. 
Pro optimální práci drti e musí být tato vzdálenost v rozmezí 0,2 až 0,3 mm (viz obrázek 
. 4). V tší vzdálenost má za následek nedokonalé rozdrcení slabších v tví,  

Nastavení této vzdálenosti se provádí vkládáním distan ních podložek pod desku kotou e. 
 
 
 
 
 
1. Spodní díl 
2. Vrchní díl 
3. Deska kotou e 
4. Distan ní podložka 
5. Elektromotor 
6. Op rka 
7. Ost í nože 

Obrázek . 4 
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M ení této vzdálenosti se provádí tak, že se p es dosedací plochy spodního dílu položí 
pravítko. Hloubkom rem posuvného m ítka se zm í vzdálenost mezi spodní hranou 
pravítka a ost ím nože. Postup je zobrazen na obrázku . 5. Tato vzdálenost musí být 
nejmén  4,2 mm, menší vzdálenost m že zp sobit poškození nože. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek . 6 
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10 Poruchy a jejich odstran ní 
P i zjiš ování p í iny poruchy nebo závady je nutné si uv domit, že ne všechny poruchy 
v innosti stroje musí být zp sobeny závadou na vlastním stroji. N které poruchy mohou 
být zp sobeny poruchami v elektrické síti. 
 

POZOR! Všechny innosti související s opravami elektrického za ízení mohou 
provád t pouze pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací 
ve smyslu Vyhlášky ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb. a seznámení se 
za ízením v pot ebném rozsahu!. 

 

POZOR! Všechny innosti související s odstra ováním poruch je možné 
provád t až po vypnutí elektrického pohonu stroje a zajišt ní 
vypnutého stavu elektrického za ízení, vytažením vidlice pohyblivého 
p ívodu ze sí ové zásuvky. 

 

PORUCHA P Í INA ZP SOB ODSTRAN NÍ 
1. elektromotor 
drti e není možné 
spustit  

 drti  není p ipojen na sí  
 

 p erušení dodávky elektrické energie 
 jistící prvek obvodu zásuvky, do které je drti  p ipojen 

vypnul 
 vlivem p etížení elektromotoru došlo k vypnutí 

tepelného relé 

 zasu te vidlici pohyblivého 
p ívodu do sí ové zásuvky 

 p ivolejte elektriká e 
 zapn te jisti  nebo vym te 

pojistku v  obvodu zásuvky 
 je nutné nechat tepelné relé a tím 

i vinutí elektromotoru 
vychladnout, po vychladnutí se 
relé automaticky vrátí do 
zapnutého stavu 

2. elektromotor 
drti e se po zapnutí 
neotá í - bru í 

 zablokovaný ezací kotou  cizím t lesem  prove te demontáž vrchního dílu 
podle bodu 9.2 tohoto návodu a 
odstra te cizí p edm t 

3. materiál je 
nedostate n  
rozdrcen 

 ost í nože je tupé 
 
 

 opot ebením se zv tšila vzdálenost mezi nožem a 
op rkou 

 nabruste nebo vym te n ž 
ezacího kotou e podle bodu 9.3 

tohoto návodu 
 nastavte vzdálenost podle bodu 

9.4 tohoto návodu 
4. drti  p i chodu 
naprázdno 
nadm rn  vibruje 

 nevyvážený ezací kotou  vlivem opakovaného 
broušení nože 

 nahra te n ž novým 

 

11 Náhradní díly 
P ehled náhradních díl  v etn  jejich vyobrazení a objednacích ísel je uveden 
v p ílohách . 3 a 4. 
Výrobce dodává na základ  písemné objednávky veškeré náhradní díly ke všem typ m 
drti . 
V objednávce náhradních díl  je nutné mj. uvést: 

 typ stroje 
 výrobní íslo stroje 
 název dílu podle p ílohy . 4 
 po et kus  
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12 Balení, doprava, manipulace a skladování 
12.1 Balení 
Stroj je spole n  s p íslušenstvím zabalen v kartonové krabici. 
 

12.2 Manipulace a doprava 
 

POZOR! P i manipulaci se strojem pomocí zdvihacích za ízení dodržujte 
bezpe nostní p edpisy vztahující se na tuto innost! 

 
 Manipulaci je možné provád t ru n . 
 P i manipulaci se strojem je nutné brát v úvahu jeho hmotnost, rozm ry a polohu jeho 

t žišt . 
 P i manipulaci se strojem pomocí zdvihacích za ízení nevkládejte nikdy ruce ani jiné 

ásti t la pod ty ásti stroje, které nejsou dokonale p ipevn ny nebo jsou v pohybu. 
 Doprava se provádí pomocí b žných dodávkových nebo nákladních dopravních 

prost edk  odpovídající nosnosti. 
 P i doprav  musí být drti  na ložné ploše dopravního prost edku zajišt n proti 

nežádoucímu pohybu a proti p evrhnutí! 

12.3 Skladování 
 Drti e je možné skladovat v suchých, uzav ených prostorech, chrán ných proti 

pov trnostním vliv m. 
 Drti e je možné skladovat pouze zabalené a postavené na rovné, pevné ploše.  
 P i skladování více zabalených drti  postavených na sebe, je nutné brát v úvahu 

hmotnost vrchních vrstev, aby nedošlo k poškození stroj  ve spodních vrstvách! 

13 Likvidace stroje 
Po uplynutí doby životnosti stroje nebo v okamžiku, kdy by jeho oprava byla 
neekonomická, likvidují se jednotlivé ásti po celkové demontáži stroje v souladu 
s požadavky zákona o odpadech . 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  
následovn : 
 kovové ásti se rozt ídí podle druhu kov  a nabídnou k odprodeji organizaci zabývající 

se sb rem druhotných surovin 
 ásti z um lých hmot a podobných materiál  nepodléhajících p irozenému rozkladu se 

rozt ídí a odevzdají se organizaci zabývající se sb rem t chto materiál  
 ásti elektrických za ízení se odevzdají organizaci pov ené sb rem a likvidací 

elektroodpadu. 
 

Pozor: S ohledem na ochranu životního prost edí je zakázáno likvidovat ásti 
z plastických hmot spalováním! 
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14 Objednávání, servis a prodejní sí  náhradních díl  
Dodávky stroj  na základ  písemné objednávky, dále prodej náhradních díl  a servis 
zajiš uje naše firma na adrese: 

V A R E S  M n i c h o v i c e  a. s. 
Ond ejovská 699 

251 64 Mnichovice 
E-mail: info@vares.cz 
Web: www.vares.cz 

Tel: +420 323 640 607, +420 323 640 613 
Fax: +420 323 640 466 

 

15 Záruka a záru ní podmínky 
Dodavatel poskytuje záru ní lh tu na funk nost stroje, který byl p edm tem dodávky 
v délce stanovené kupní smlouvou, (nejmén  12 m síc  po zakoupení výrobku), za 
p edpokladu, že stroj pracuje v jednosm nném provozu. 
Záruka se vztahuje na všechny závady a poruchy vzniklé vinou vady materiálu. 
Pln ní záruky je podmín no dodržováním návodu k používání, provád ním základní 
údržby, bez jakýchkoliv zásah  do konstrukce výrobku. Závady na výrobku v záru ní dob  
odb ratel neodstra uje, oznámí je dodavateli, se kterým dohodne zp sob jejich 
odstran ní. 
Záruka se nevztahuje na p irozené opot ebení sou ástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením, neodbornou instalací nebo manipulací, vniknutím cizích t les do pracovního 
ústrojí stroje nebo živelnými událostmi. 
Dodavatel neru í ze škody nebo poškození vzniklé p i opravách, vým nách díl  apod., 
které nebyly provedeny podle pokyn  uvedených v návodu k používání a podle požadavk  
obecn  platných bezpe nostních p edpis . 
 
 
 
 

Vares-navodSHARK_2011.indd   22Vares-navodSHARK_2011.indd   22 17.3.2011   9:44:0617.3.2011   9:44:06



 Drtiče VARES

23

P íloha . 1:   
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P íloha . 2: Záru ní list 

 
Záru ní  l ist  

 
Záru ní list pat í k prodávanému výrobku odpovídajícího typu a výrobního ísla jako ást 
jeho p íslušenství. Je t eba jej p edložit p i každé reklamaci. Za p edpokladu dodržení 
záru ních podmínek (kapitola 14 návodu k používání) poskytujeme spot ebiteli záru ní 
dobu 
 

24 m síc   
ode dne prodeje 

  
Záruka se nevztahuje na vady zp sobené vn jšími vlivy, jako jsou nap íklad poruchy 
v elektrické síti, poškození zp sobené živelnými pohromami, nevhodné provozní 
podmínky, poškození p i doprav  a manipulaci, nebo je-li výrobek používán v rozporu 
s návodem k používání. Nárok na záruku zaniká rovn ž v p ípad  neoprávn ného zásahu 
do za ízení majitelem nebo jinou osobou (organizací). 
P i dodržení záru ních podmínek a po p edložení dokladu o koupi a správn  vypln ného 
záru ního listu, odstraní dodavatel bezplatn  veškeré poruchy, zp sobené výrobními 
vadami nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek ádn  užíván. 
Prodávající je povinen ádn  a úpln  vyplnit tento záru ní list. Neúplný nebo neoprávn n  
m n ný záru ní list je neplatný. Záru ní doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek 
v záru ní oprav . Doporu ujeme Vám spole n  se záru ním listem a dokladem o koupi 
uschovat i doklady o provedení opravy. 
 
Pokud bude p i oprav  zjišt no, že se na uplat ovanou závadu nevztahují uvedené 
záru ní podmínky, uhradí náklady s jejím odstran ním zákazník. 
 
 
Název a typ výrobku: 
 
Výrobní íslo: 
 
Datum prodeje: 
 
Razítko prodejce: 
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P íloha . 3: Rozložená sestava stroje 
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 Drtiče VARES

P íloha . 4: ásti stroje - seznam 
 

Pozice Název Ozna ení 
1 Spodní díl drti e DZ911 
2 Vrchní díl drti e SHARK DZ910 
3 Noha dlouhá DZ919 
4 Noha krátká DZ917 
5 H ídel pr.12 mm DZ918 
6 Kole ko  100/12 SP – plast DZ924 
7 Vále ek spodní DZ906 
8 Vymezovací podložka 20 – 0,5 DZ905-05 
8 Vymezovací podložka 20 – 0,8 DZ905-08 
8 Vymezovací podložka 20 – 1,3 DZ905-13 
9 Nosná deska DZ902E 
10 ezné ost í n ž SHARK DZ901 
11 Lopatka vyhazovací – SHARK DZ903 
12 Vále ek vrchní DZ904 
13 Záklopka gumová SHARK DZ908 
14 P ítla ný plech – 3díry DZ9090 
15 Motor 1,6 kW DZ907A 
15 Motor 2,2 kW DZ907Z 
15 Motor 2,6 kW DZ907E 
16 Kondenzátor 1,6/2,2/2,6 K1,6/2,2/2,6 
17 Držák kondenzátoru DZ920 
19 Sí ová š ra DZ916 
20 Vývodka 9 mm DZ915A 
21 Matice vývodky 9 mm DZ915B 
30 Podložka 13 DZ957 
31 Závla ka 2 x 25 DZ952 
32 Šroub M6 x 25 DZ969 
33 Matice M 6 pozink DZ965 
34 Spironýt 3,9 x 20 DZ953A 
39 Šroub M6 x 16 imbus, zápustný 10.9 DZ1028 
40 Šroub M6 x 16 imbus, zápustný DZ968 
41 Matice M6 samojistná 10.9 DZ1029 
42 Šroub M8 x 25 DZ970 
43 Podložka 8,4 VZ052 
44 Šroub zápustný M8 x 16 DZ960 
45 Matice  M8 VZ049 
46 Podložka v jí ová 8,4 DZ966 
47 Šroub texo 4,8 x 19 DZ1024 
48 Podložka v jí ová 5,3 DZ954 
62 Svorkovnice EKL2 EL100 
63 Spínací jednotk Tripus DZ980 
65 Šroub samo ezný 3,9 x 13 SP101 
66 ep zavírání vršku DZ1026 
67 Matice M8 uzav ená VZ085 
68 Šroub samo ezný 3,5 x 13 SP100 
69 Mikrospína  16A/250 VAC DZ913 
70 Proudová ochrana 12A (2,2-2,6kW) DZ982 
70 Proudová ochrana 9A (1,6kW) DZ981 
71 Izola ní desti ka mikrospína e DZ921 
72 Rukou utahovatelný šroubTYP 1 DZ1025 

Vares-navodSHARK_2011.indd   26Vares-navodSHARK_2011.indd   26 17.3.2011   9:44:0717.3.2011   9:44:07



 Drtiče VARES

27

Poznámky:
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Poznámky:
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