
 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

  

 

         Pred použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu ! 

 

Návod na obsluhu 

1. Obsah:  
1. Obsah 

2. Funkcia adaptéra 

3. Zloženie adaptéra  a obsah balenia 

4. Montáž a demontáž adaptéra 

5. Doplnkové vybavenie 

6. Hlavné zásady bezpečnosti pri práci 

 

2. Funkcia adaptéra 
Adaptér bol naprojektovaný ako doplnkové zariadenie pre uhlové brúsky 

a leštičky fí 125 mm s plynulou reguláciou otáčok. Ochranný kryt má upevnenie 

typu – stlačná objímka. Vreteno adaptéra pasuje pre všetky typy uhlových brúsok 

s vretenom M14. 

Adaptér spolu s brúskou je skvelým náradím  pre brúsenie a leštenie. Používaním 

správnych brúsnych valcov je možné vykonávať tieto činnosti: 

- Naleštenie s vysokým leskom povrchov z nerezovej ocele a kyselinovzdornej 

ocele 

- Odstraňovanie starých farieb a galvanických nánosov 

- Odstraňovanie hrdze 

- Vyhladzovanie a brúsenie dreva 

 

3. Obrázok – rozkres 

 

 

 

 

 

 

 

GS-04  /  GS-05 R 
GS-04 Adaptér pre leštenie plochých povrchov 

 – pre uhlové brúsky 125 mm 

GS-05 Adaptér pre leštenie plochých povrchov ´´R´´ 

– pre uhlové brúsky 125 mm 

Adaptér pre brúsenie, leštenie a zmatňovanie plochých 

povrchov 
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- iba súčasť GS-05 



 

Zloženie: 

1. valcové púzdro s vnútorným závitom M14x2 a opačne umiestneným 

vonkajším závitom M8 a dvoma hranatými výpustkami(1) 

2. ochranný kryt upevňovaný na korpus brúsky pomocou objímky so skrutkou 

M5(2) 

3. skrutka M8 pre ukotvenie brúsnych valcov na púzdre (5,6) 

4. rukoväť (4) 

5. brúsny valec fí 100x100 mm z brúsneho rúna (5) 

6. brúsny valec fí 100x100 mm z brúsneho plátna (6) 

7. vodiaca rolka (doplnkové vybavenie pre verziu ´´R´´ - GS-05) 

 

4. Montáž a demontáž adaptéra 
1. Pred založením adaptéra do brúsky je nutné demontovať z brúsky kotúč, 

ochranný kryt, dotlačné matice a rukoväť. 

2. Pomocou kľúča 17mm nakrúťte na vreteno brúsky valcové puzdro(1). 

3. Na korpus brúsky namontujte ochranný kryt(2)a dotiahnite objímku na 

pevno. 

4. Naložte na valcové puzdro brúsny valec fí100x100mm (5) alebo(6) podľa 

typu práce. 

5. Pomocou skrutky M8 na ukotvenie valca(3) zaistite napevno brúsny valec na 

puzdre. 

6. Na telo ochranného krytu namontujte rukoväť(4). 

7. Po vykonaní týchto činností, je potrebné preveriť pevnosť osadenia všetkých 

montovaných elementov a po zapnutí brúsky otestovať na voľno. 

8. V závislosti od typu práce a opotrebenia brúsneho valce je potrebné natočiť 

ochranný kryt tak, aby v čo najväčšej miere ochránil operátora a umožňoval 

komfortnú a efektívnu prácu. 

9. Demontáž adaptéra je v opačnom poradí ako montáž. 

 Výmena brúsneho valca: 
- Odkrúťte skrutku M8 na ukotvenie valca(3) 

- Zložte použitý brúsny valec z puzdra(1) 

- Naložte nový valec na puzdro(1) 

- Zaistite nový brúsny valec na puzdre(1) pomocou skrutky M8 na ukotvenie 

valca (3) 

 

  

 

 

5. Doplnkové vybavenie 

- Rezné a brúsne náradie z portfólia výrobcu a distribútora podľa typu 

práce (nie je súčasťou dodávky adaptéra).  

 

 


