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1.Úvod  
Děkujeme Vám , že jste si vybrali  nástroje STARK . Tento dokument spolu 
s přiloženým originálním certifikátem  obsahuje  potřebné informace pro správné 
používání našich nástrojů, které jsou určeny  pro obrábění dřeva , aglomerovaných 
materiálů a plastických hmot.Jiné materiály je zakázáno jimi obrábět.  
Dřevoobráběcí  nástroje STARK odpovídají normám ČSN EN 847-1 a ČSN EN 847-
2. 
 

2.Předběžné přezkoušení 
Nástroje jsou dodávány připravené  k použití s případnými  vzorky , výkresy nebo 
vyobrazeními. Před expedicí je prováděna důsledná kontrola nástrojů a je tak možno 
garantovat, že jsou expedovány jen nepoškozené a bezvadné nástroje .  
V  každém případě doporučujeme před začátkem sériové produkce provést  výrobu  
zkušebního vzorku. 

 

2.1 Kontrola nástroje 
Před použitím nástroje přezkoušejte jeho celistvost, upnutí řezných nožů a dotažení 
upínacích šroubů.Po vyjmutí z přepravního obalu proveďte podrobnou kontrolu 
nástroje , protože  navzdory  vhodnému zabalení může dojít vlivem prudkého nárazu 
při transportu k poškození nástroje. Pokud zjistíte sebemenší poškození je nezbytné 
nahradit  poškozený díl originálním náhradním dílem. 
 

3.Pokyny pro používání 
Naše nástroje odpovídají svým provedením , konstrukcí a použitými materiály  
nejnovějším  technickým poznatkům . Nástroje jsou projektovány pro ruční a 
mechanický posuv. 
 

3.1. Nástroje pro ruční posuv 
Ruční posuv znamená ,že obráběný dílec je  upnut, přisunut  do  řezu  a  veden  při  
řezání rukou obsluhy.Pro tento typ práce  musí  mít nástroj  důležité parametry,které 
zajišťují bezpečnost  obsluhy.Tyto nástroje jsou označeny značkou MAN , 
maximálním a minimálním počtem otáček,a také  je  vyznačen průměr , šířka a 
upínací otvor nástroje.  Je také možné  setkat se s označením BG-TEST / značka je 
udělována  německým profesním  sdružením HBG /. 
Nástroje označené značkou MAN  lze ovšem použít i pro stroje s mechanicky 
vyvozeným posuvem do řezu.  

 

3.2. Nástroje pro strojní posuv  
Strojní posuv znamená, že posuv obráběného kusu  je vyvozen strojem samým , bez  
zásahu obsluhy.Nástroje jsou označeny značkou MEC, dále  je  vyznačen průměr , 
šířka , upínací otvor nástroje a maximální otáčky. Nástroje označené značkou MEC  
nelze v žádném případě použít pro stroje s ručně vyvozeným posuvem do řezu.  
 

3.3. Nástrojové sady 
U nástrojových sad  smontovaných z více jednotlivých fréz  jsou označení viz bod 
3.1. a 3.2. uvedena na horní ploše  upínacího kroužku nebo  matice. 
 

3.4.Volba  otáček nástroje 
Nastavení  otáček  provádějte s ohledem na druh obráběného materiálu. V každém 
případě musí být dodržen povolený  rozsah otáček nebo maximální povolené otáčky.  
Tabulka 1-vysvětlivky : Diametro=průměr nástroje v mm, Velocità di taglio-vp=řezná 
rychlost v m/s, n=otáčky v 1/min. 
 

3.5.Volba  posuvu 
Správná volba posuvu závisí na typu nástroje,obráběném materiálu a požadované 
kvalitě opracování-viz tabulka 2. 
Vysvětlivky : Frese=frézy, Lame=pilové kotouče, z=počet zubů, n=otáčky v 
1/min,u=posuvová rychlost v m/min, sz=posuv na zub v mm/zub. 
 

4.Manipulace a montáž  jednotlivého nástroje na stroj  
Při manipulaci s nástroji doporučujeme používat ochranných rukavic.Před upnutím 
nástroje na vřeteno stroje se přesvědčte,že upínací otvor a vřeteno jsou čísté, 
použité stavěcí kroužky mají broušená čela a  jejich dotykové plochy jsou čisté. 
Používejte co nejmenší počet stavěcích kroužků.Důsledně překontrolujte utažení 
matice, nastavení otáček. 
 

4.1. Manipulace a montáž   nástrojových sad 
Frézy v sadě  jsou smontovány na pouzdře. Musí být dobře upnuty, aby se 
neuvolnily.Je třeba dávat pozor, aby se řezné břity nedotýkaly navzájem nebo se 
nedotýkaly upínacích elementů. Používejte jen kroužky s broušenými čely. Při 
montáži více sad na vřeteno dodržujte správné nastavení linie  vyvažovacích značek. 
 

5.Údržba 
Při manipulaci s nástroji během údržby dávejte pozor, aby nedošlo k poškození 
řezných břitů nebo k poranění rukou.Správná údržba umožňuje delší životnost 
nástroje. Pryskyřice usazená  na řezných břitech může bránit odvádění třísek, proto 
doporučujeme pravidelné čištění odpovídajícími prostředky , které jsou na trhu. 
Pokud tyto nejsou dostupné dosáhneme dobrých výsledků postříkáním nástrojů 
petrolejem, který se následující den odstraní pomocí odstředivé síly při roztočení 
nástroje před frézováním. 
 

5.1. Výměna  řezného  nože  / viz tabulka 3 /  
a/ Vyčistěte hlavu šroubu a povolte šroub klíčem dodaným s  
    nástrojem.Nepoužívejte kladivo nebo trubku pro prodloužení  
    páky pro povolení šroubu nebo jiné nevhodné nářadí. 
b/ Upínací element a nůž vyjměte a  řádně vyčistěte. 

c/ Nový,vyčištěný nebo naostřený nůž  správně upněte.Smějí být  
     používány jen originální náhradní díly.   
d/ Překontrolujte,zda je nůž ve správné poloze, popř. použijte  
     nastavovací měrku. Dodržujte nastavení správného kroutícího  
     momentu  pro upínací šrouby / viz tabulka /.   
Stejný postup použijte i pro předřezávací, drážkovací nože. V  případě ,že je nůž 
upnut  třemi nebo více šrouby utáhněte nejprve prostřední šroub a následně pak 
krajní šrouby. 
 

5.2. Nástroje s připájenými břity 
Na rozdíl od nástrojů s výměnnými břity jsou zde břity pevně připájené. Je třeba 
pravidelně kontrolovat nástroj, aby se předešlo opotřebení břitu většímu než 0,2mm. 
Pak je třeba nástroj naostřit .Nástroj smí ostřit jen odborná brusírna. Musí být 
dodržena původní geometrie břitu a původní konstrukční vlastnosti.Přesah břitu vůči 
tělu musí být přesně dodržen a musí odpovídat ČSN EN 847-1 viz obrázek.  
 

6.Možné problémy,příčiny,řešení 
Správná funkce nástroje může být ovlivněna  některými faktory. 
Nejčastější příčiny problémů jsou uvedeny níže. 
 

6.1.Vibrace 
Před expedicí jsou nástroje  vyváženy dle VDI 2260.Přesto se může stát, že při 
provozu vznikají nadměrné vibrace, které mohou být způsobeny : 
- příliš velkými  otáčkami 
- nadměrnou  vůlí mezi hřídelí a  upínacím otvorem  
- špatně upnutým nástrojem 
- rezonancí  některých částí  stroje 
- příliš velkým posuvem 
- defektem ložisek vřetena 
- chybějícím nožem na nástroji 
 

6.2.Problémy se životností nástroje 
Tyto problémy jsou často způsobeny: 
- příliš velkými  otáčkami 
- příliš malou hloubkou  řezu  / nástroj musí odebírat nejméně 1 mm / 
- příliš  malým  posuvem  / dochází ke tření a snížení   životnosti nože / 

 

6.3. Špatná kvalita povrchu 
Výsledná kvalita povrchu závisí na mnoha faktorech – kvalitě dřeva, stupni  jeho  
vlhkosti, otáčkách, posuvu, odsávání apod. 
Nejčastější příčiny jsou uvedeny níže. 

6.3.1. Štípání dřeva – příliš vysušené dřevo, dřevo se slabými  nebo poškozenými 

vlákny, nalepování třísek na řeznou hranu. 

6.3.2. Nepravidelné vlny -  příliš velký posuv, poškozený posuvový agregát, vibrace 

v systému stroje. 

6.3.3. Pravidelné vlny – nízké otáčky a příliš velký posuv. 

6.3.4. Pruhy na obrobeném povrchu -  nesprávná funkce odsávání. Třísky nejsou 

odsávány a přicházejí  znovu do  místa řezu a jsou přitlačovány na  již opracovaný 
povrch. 
 

7. Úpravy a opravy nástrojů 
Opravy a úpravy nástrojů jako zvětšení otvorů, zhotovení  lůžek pro další nože, atd. 
smí provádět jen výrobce popř. osoba autorizovaná výrobcem. 
 

8.Záruka 
STARK S.p.A. je společnost s certifikací dle EN-ISO 9001.  
Shoda nástrojů STARK  s normami ČSN-EN 847-1 a ČSN-EN 847-2 je potvrzena 
prohlášením o shodě vydaným dovozcem. 
Záruka na skryté  vady je 24 měsíců od data prodeje. Během této doby budou vadné 
díly vyměněny zdarma. Reklamace musí být  na naši adresu zaslány s přesným 
popisem závady. Na jiné než výše uvedené důvody se reklamace nevztahuje.  
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím  se řídí platnými českými zákony. Místo soudu  
v případě  sporu  je  Okresní soud  v Táboře  nebo Krajský soud v Českých 
Budějovicích. 
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