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9700 550 mm. 389 x 389 mm. 270 mm. 340 mm. 700 / 
25,4 mm

5,5 hP/
4 kW

720x1600x
1080 mm. 95 Kg.
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“pŘekLad orIGInáLnÍch InstrukcÍ”

ÚčeL ManuáLu
Tento manuál je nedílnou částí stroje. Byl vytvořen 
společností NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. 
aby poskytl provozovateli stroje informace potřebné 
pro dosažení maximální životnosti stroje.
Před prvním použitím stroje si pečlivě přečtěte 
kapitolu o bezpečnosti.
Každý stroj je přísně zkontrolován a podroben sérii 
testů před vypuštěním do prodeje.
Naše společnost neustále vyvíjí své stroje a proto 
si vyhrazuje právo učinit změny bez předchozího 
upozornění. Proto nemohou být vzneseny žádné 
nároky nebo reklamace na základě informací nebo 
ilustrací uvedených v tomto manuálu.

beZpečnostnÍ InforMace 
• Výrobce nenese odpovědnost pokud je na stroji 

použit jiný nástroj než zmíněný a doporučený 
v odstavci „DOPORUČENÉ POUŽÍVÁNÍ“

NEPOUŽÍVEJTE KOTOUČ NA 
DŘEVO

NEPOUŽÍVEJTE KOTOUČ NA 
ŘEZÁNÍ ZA SUCHA

• Stroj je určen k používání pouze za podmínek 
zmíněných v odstavci „POVOLENÝ ZPŮSOB 
UŽÍVÁNÍ“ v kapitole „TECHNICKÁ DATA“

• Během řezání dodržujte bezpečnostní 
přestávky stroje, jak uvedeno níže.

• Stroj není určen k použití s permanentní zátěží.

POZOR    
nepouŽÍVejte dIaMantoVÉ kotouče nÍZkÉ 
kVaLIty, kterÉ nejsou určenÉ k toMuto 
strojI. pouŽItÍ kotoučŮ nÍZkÉ kVaLIty MŮŽe 
ZpŮsobIt ZranĚnÍ uŽIVateLe nebo poŠkoZenÍ 
stroje a takÉ VÝZnaMnÉ ZpoMaLenÍ práce.

POZOR    
stroj nenÍ určen k proVoZu Ve VÝbuŠnÉM 
prostŘedÍ.

POZOR    
VŽdy pouŽÍVejte IndIVIduáLnÍochrannÉ 
prostŘedky Z dŮVodu pŘedejItÍ rIZIk pŘI 
prácI. nIkdy neZapÍnejte stroj pokud se 
kotouč točÍ, počkejte aŽ se ZastaVÍ.

POZOR    
pro ZMenŠenÍ rIZIka kontaktu s ŘeZnÝM 
kotoučeM, pouŽÍVejte ochrannÉ rukaVIce 
dLe norMy en388.

POZOR    
pouZe kVaLIfIkoVaná obsLuha sMÍ pouŽÍVat 
TENTO STROJ
je doporučen následující postup:
• během řezání pohybujte pojízdným pultem 

pomalu, rychlé pohyby zbržďují kotouč.
• ujistěte se že řezaný materiál je usazen k 

zarážce.

Varování! při používání elektrických strojů vždy 
dodržujte následující pokyny abyste předešli 
riziko požáru, elektrického šoku a dalších zranění. 
přečtěte si, zapamatujte si a dodržujte vždy 
následující instrukce!

ZapaMatujte sI násLedujÍcÍ Instrukce:

udržujte pracovní prostředí čisté
• Nepořádek na pracovišti může způsobit zranění.

berte ohled na okolí pracoviště
• Nevystavujte stroj a nářadí dešti
• Nepoužívejte mokré nebo vlhké nástroje. Udržujte 

pracoviště dobře osvětlené
• Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých 

kapalin nebo plynů
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ochrana proti elektrickým šokům
• Předcházejte kontaktu s elektřinou 

držte děti z dosahu
• Nenechte jiné osoby dotýkat se nástroje a stroje. 

Všechny ostatní osoby nesmí být v blízkosti 
pracoviště.

skladujte nástroje na bezpečném místě 
• Pokud není používán, nástroj by měl být uložen na 

suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí

netlačte na nástroj
• Bude fungovat lépe a bezpečněji za podmínek, 

které jsou k tomu určeny

používejte správný nástroj
• Nepoužívejte nástroje určené pro lehkou práci na 

těžkou práci. Nepoužívejte nářadí k účelům ke 
kterým nejsou určeny.

používejte řádné oblečení
• Gumové rukavice a protismeková obuv je 

doporučena pro práci venku.  Dlouhé vlasy mějte 
bezpečně stažené. Noste ochranné brýle.

• Použijte respirátor, pokud pracujete v prašném 
prostředí.

netahejte stroj za kabel
• Nikdy netahejte stroj za kabel a neškubejte jím 

abyste ho vytáhli ze zásuvky
• Dbejte aby kabel nepřišel do styku se žárem, 

olejem a ostrými hranami

Vyhněte se nestabilním podkladům
• Ujistěte se, že pracujete na bezpečném a pevném 

podkladu

udržujte nářadí v dobrém stavu
• Udržujte nářadí ostré a čisté pro lepší a 

bezpečnější výkon
• Dodržujte pokyny údržby týkající se výměny dílů 

podléhajících opotřebení. Kontrolujte kabely 
pravidelně a pokud jsou poškozeny nechte je 
vyměnit pověřenou osobou. Udržujte madla 
suché, čisté a nemastné

demontáž nástroje
• Demontujte vždy když není v používání, před 

údržbou a při výměně dílů podléhajících 
opotřebení.

ukliďte servisní klíče
• Form the habit of checking to see that keys and 

adjusting wrenches are removed from tool before 
turning it on.

Vyhněte se nechtěnému spuštění
• Ujistěte se že je vypínač vypnut při zapojování do 

elektřiny

kabely a prodlužovací kabely pro práci venku
• Používejte pouze kabely určené a označené k 

práci venku

dávejte pozor
• Dívejte se co děláte. Použijte běžné smysly. 

Nepoužívejte stroj pokud nedáváte pozor.

Zkontrolujte případné poškozené části
• Před použitím stoje zkontrolujte bezpečnostní 

prvky a ujistěte se, že fungují správně. 
Zkontrolujte funkčnost a připevnění pohyblivých 
dílů, poškození, správné přimontování a další 
podmínky, které mohou mít vliv na správnou 
funkci stroje.

• Poškozené bezpečnostní prvky nebo jiné díly 
musí být řádně opraveny nebo vyměněny 
autorizovaným servisním střediskem, pokud není 
v tomto manuálu uvedeno jinak.

• Nechte vadné vypínače vyměnit autorizovaným 
servisním střediskem.

• Nepoužívejte stroj pokud nefunguje hlavní vypínač

Varování
• Pro svoji bezpečnost používejte jenom 

příslušenství doporučené v tomto manuálu nebo v 
relevantním katalogu. Použití jiných příslušenství 
nebo dílů než doporučených v tomto manuálu 
může znamenat riziko zranění.

nechte nářadí opravovat kvalifikovaným 
personálem
• Jen kvalifikovaní specialisté mohou opravovat 

elektrické nářadí, jinak hrozí nebezpečí pro 
uživatele.
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VÝrobce a stroj
Štítek viz níže je připevněný přímo na stroji. Obsahuje 
všechny údaje potřebné pro bezpečný provoz.

A Model stroje M Hodnota ip

B Položka N Rok výroby

C Výrobní číslo O Maximální 
průměr ástroje

d Příkon P Vnitřní průměr 
nástroje

E Frekvence Q Příslušenství

F Spotřeba R Příslušenství

G Výkon S Jméno výrobce

H Rychlost otáčení 
nástroje T Jméno výrobce 

a adresa

I Třída ochrany U Certifikační 
značky

L Kondenzátor 
startéru

TYPE N°art.

V~ PHz A

min-1 cl.is

Ø max Ø int.

µF IP YEAR

Made by: BATTIPAV SRL
Via Cavatorta, 6/1 Z.i. 2 - 48033 - Cotignola (RA) ITALY

A B C

d E F G

H

O
Q

R

S

T

P

I L M N

U

SYMBOLY
Symboly a značky: samolepky nebezpečí / zákazy 
jsou umístěny na stroj kde jsou potřeba. Seznamte 
se s nimi před použitím stroje.

A

 

použití předepsaných 
ochranných prostředků 
(ochrana zraku a 
sluchu)

A
přečtěte si manuál před 
použitím

A
používejte ochranné 
rukavice

A
pozor! nebezpečí 
kontaktu.

A
nepoužívejte kotouče 
na dřevo nebo kov.

B

90254

uzemnění

C

Instrukce

D
nemyjte vodou pod 
tlakem

E
udržujte předepsanou 
hladinu vody v nádrži

F

G

pozor na správný směr 
rotace kotouče
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A

B

F

C
G

d

E

POPIS STROJE
Stroj EXPERT 700, stolová pila je stroj určený k řezání 
keramiky, mramoru, žuly, cihel, betonových předmětů 
a podobných materiálů do tloušťky 340 mm. Stroj 
používá diamantový kotouč řezající za mokra a je 
určen pro specializovaný personál ve stavebním 
sektoru.  Obsluha pracuje před pohyblivou částí 
stroje v dosahu ovládacích prvků a usazuje materiál 
na pohyblivou část. pohybuje pohyblivou částí, čímž 
posouvá materiál ke kontaktu s nástrojem.

technIcká data

Napětí: 400V  50/60Hz~
Spotřeba proudu: 4 Kw

přípustné pracovní podmínky:   
 STŘÍDAVÝ – S6 SERVIS 40%
 40% provoz pod zátěží
 60% funkce bez zátěže
Rychlost otáček: 1400 / 1700 min-1
Amperometrický jistič okruhu:  10-16 A
Teplotní jistič okruhu: 160°C
Stupeň IP: 54

doporučnÉ pouŽItÍ:
ŘeZacÍnástroj
dIaMantoVÝ kotouč na ŘeZánÍ Za Mokra:
Laser / sektory
Beton, kámen, žula, abrasivní materiály

doporučenÍ nástroj / MaterIáL je čIstĚ 
InforMatIVnÍ. VŽdy postupujte podLe 
InstrukcÍ VÝrobce ŘeZacÍho kotouče.

Přečerpávací čerpadlo:  S3 230V  50/60Hz

Úroveň hluku byla změřena v souladu s normami UNI 
EN12418, EN 3744.
LW – HLADINA HLUKU = 88.1/0,6 Db (A)/Mw(A)
LOP – HLADINA HLUKU NA MÍSTĚ OPERÁTORA = 
77.6 dB (A)
LOP MAX – ŠPIČKA HLADINY HLUKU NA MÍSTĚ 
OPERÁTORA 85.2 Db (C)
Hodnoty byly změřeny bez zatížení při maximálních 
otáčkách s nástrojem průměru 600 mm, typ 896C.

Při práci stroj vytváří hluk nad 85 dB(A).

Úroveň vibrací přenášených do rukou byla naměřena 
dle normy UNI ENISO 5349-1 během řezání 
porotonových cihel (délka 280 x šířka 140x výška 100 
mm) za použití kotouče průměru 350 mm, typ 896C.

Zrychlení analyzováno na =0.82 m/s2 (možná 
odchylka 0,19 m/s2)



 15

CKBattipav srl

INSTALACE

pŘepraVa

Stroj EXPERT 700 může být snadno přepravována 
pomocí přepravních madel.

Před nesením stroje se ujistěte, že:
• Posuvný pult je zajištěn zámkem 
• Hlava motoru je zajištěna zajišťovací pákou na 

straně motoru

3  při zvedání stroje použijte čtyřbodové zvedací 
lano o kapacitě 200 kg nebo alespoň o 20% 
více než je hmotnost stroje, použijte háky v 
přepravních madlech.

OBSLUHA

Při použití přepravních koleček může být stroj 
převážen na pracovišti, je doporučeno s pomocí 
druhého člověka.\

POZOR    
aby se ZajIstILa stabILIta stroje, pŘÍsnĚ 
dodrŽujte násLedujÍcÍ postupy. s 
poMocÍ druhÉho čLoVkĚa drŽte stroj pŘI 
proVádĚnÍ nÍŽe popsanÝch akcÍ. drŽte 
stroj pŘI InstaLacI pŘepraVnÍch koLeček

Když je stroj v pracovní pozici:
 a) Držte stroj a uvolněte zajišťovací čep (na 

straně motoru);
4  b) Zdvihněte nohu a nasaďte konzolu kola;

 c) Zajistěte zajišťovacím čepem;
4  d) Utáhněte šroub kola;

 e) Opakujte totéž na druhé straně;

POZOR    
k usnadnĚnÍ pŘeVoZu stroje po 
pracoVIŠtI doporučujeMe pŘepraVoVat 
stroj Ve snÍŽenÉ poLoZe a s poMocÍ 
druhÉho čLoVĚka.

5  a) Uvolněte čepy zajišťující výsuv nohou, chyťte 
stroj za přepravní madla

 b) Pohybem dolů zasuňte nohy do stolu
 c) Zajistěte nohy zajišťovacím čepem
 d) Zopakujte totéž na druhé straně, u motoru

6  pŘepraVujte stroj jako na obráZku 6

uMÍstĚnÍ

Na stabilním podkladu umístěte stroj do pracovní 
polohy následovně:

POZOR    
ujIstĚte se, Že hLaVa Motoru je ZajIŠtĚna 
protI pohybu a Že je ZajIŠtĚn pojÍZdnÝ puLt

7a a) Uvolněte zajišťovací čepy nohou 
7  b) Pomocí madel zdvihněte zadní stranu (u 

motoru) až do dosažení vhodné pracovní 
výšky 

POZOR    
8  pŘed uMÍstĚnÍM stroje se ujIstĚte, Že 

dÍry na noZe a stoLe jsou na sobĚ - pŘed 
ZajIŠtĚnÍM nohy 

8  c) Zajistěte nohy jednu po druhé 

POZOR    
pŘIdrŽujte stroj pŘI ZasouVánÍ a 
ZajIŠŤoVánÍ nohou

d) Opakujte totéž na přední straně.



16 

CK Battipav srl

POZOR    
7  pokud jsou nohy ÚpLnĚ odebrány, dejte 

je ZpĚt s dÍraMI sMĚreM pryč od stroje 
a sMĚreM doLŮ 

9  Pomocí 6 mm imbus klíče zajistěte madlo

kontroLa pŘed pouŽItÍM

POZOR    

stroj prIMe byL ZkonstruoVán na ŘeZánÍ 
POUZE ZA MOKRA

10 • Před jakýmkoli řezáním se ujistěte že 
minimální hladina vody je jako uvedeno na 
obrázku

POZOR    
Před použitím se ujistěte že je na pracovišti zdroj 
elektrického proudu

ZapojenÍ do eLektŘIny

POZOR    

Stroj musí být připojen ke zdroji elektřiny přes 
proudový chránič (RCCB) s následujícími hodnotami:

RCCB In 16 a  Id 30 ma

abyste se ujistili, že chránič funguje správně, 
pravidelně ho kontrolujte zmáčknutím knoflíku na 
jeho přední straně.

• Před zapojením stroje do elektřiny zkontrolujte 
jestli napětí je totožné s napětím požadovaným 
pro stroj

• Stroj musí být uzemněn. Pokud není, nezapojujte 
stroj do elektřiny.

POZOR    
pokaždé když zapojíte stroj do elektřiny, 
zkontrolujte směr otáčení kotouče – je uvedeno na 
krytu kotouče.
VŽdy kontroLujte sMĚr otáčenÍ beZ 
kotouče

POZOR    
nIkdy nepouŽÍVejte stroj kdyŽ se kotouč 
točÍ obrácenĚ

POZOR    
V případě obrácené rotace kotouče zaměňte dva 
čepy v zásuvce viz níže:

11 • pomocí plochého šroubováku zmáčkněte 
dva čepy v jejich uložení a otočte ji 

 • ujistěte se, že se kotouč točí na správnou 
stranu

MontáŽ / deMontáŽ kotouče

Před jakoukoli údržbou nebo opravou odpojte stroj z 
elektřiny. Povolte pět matic z krytu kotouče a sejměte 
ho.
12 Odmontuje jistící matici kotouče pomocí klíče 

30mm a imbus klíče 5mm..

POZOR    
jIstÍcÍ MatIce kotouče Má LeVÝ ZáVIt.

• Připevněte nový kotouč, dejte pozor na správný 
směr rotace kotouče (je vyznačen na kotouči)

• Utáhněte kotouč a namontujte zpět kryt kotouče
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POZOR    
pŘI sundáVánÍ kotouče postupujte 
násLedoVnĚ:

13 Použijte rukavice, držte kotouč pevně jednou rukou 
a druhou povolte matici pomocí 30 mm klíče.

oVLádacÍ prVky

POZOR    

14 Stroj EXPERT 700 je vybaven kontrolním panelem 
sestávajícího se z:

1) tLačÍtko start (černé)
 Slouží k zapnutí stroje

2) tLačÍtko stop (červené)
 Slouží k vypnutí stroje. Toto tlačítko je nutno 

nastavit do správné pozice aby šlo stroj zapnout. 
Pokud nejd zapnout, otočte jej o 90 stupňů.

3) ZásuVka do eLektŘIny
 Použijte prodlužovací kabel s 5 kolíky. Při údržbě 

odpojte kabel ze zásuvky.

ŘeZánÍ na stoLe

POZOR    
15 pŘed ŘeZánÍM se ujIstĚte, Že je 

dostatek VoLnÉho prostoru okoLo 
stroje (1,5 M na VŠechny strany.

 kVŮLI beZpečnostI nenecháVejte stát 
jInÉ osoby V bLÍZkostI stroje pŘI 
PRÁCI. 

 ŘeZánÍM se ujIstĚte Že je ŘeZanÝ 
MaterIáL ŘádnĚ opŘenÝ o ZaráŽku.

POZOR    
pŘed ZapočetÍM ŘeZánÍ se ujIstĚte, Že 
je ŘeZanÝ MaterIáL ŘádnĚ pŘIsaZen k 
ZaráŽce.

poŽadoVaná hLoubka ŘeZu:
 270 mm (kotouč o průměru 700 mm)
 240 mm (kotouč o průměru 650 mm)

 • Povolte zajišťovací páčku řezací hlavy
16 • Pomocí ručního kolečka nastavte kotouč 

několik milimetrů pod úroveň pracovního pultu 
 • Nastavte řezaný materiál na pultu na 

požadovaný řez
17 • Zapněte stroj a počkejte až začne vytékat 

voda, seřiďte požadované množství pomocí 
kohoutu na krytu kotouče 

18 • Řezejte

ŘeZánÍ MaterIáLu o tLoŠŤce do 340 MM

19 Seřízením polohy řezací hlavy je možné řezat 
materiály o tloušťce 340 mm, ve dvou řezech.

20 Zdvihněte řezací hlavu do nejvyšší polohy

 • Zajistěte řezací hlavu pomocí zajišťovací 
páčky

 • Na řezacím pultu nastavte řezaný materiál na 
požadovaný řez.

21 • Zapněte stroj a proveďte první řez 
22 • Otočte materiál o 180 stupňů a zopakujte řez

RIZIKA
Během vývoje stroje dbal výrobce na případná rizika 
a nebezpečí pro obsluhu. Přesto jsou stále nějaká 
potenciální rizika, viz níže:

POZOR    
• Nebezpečí přítomnosti elektrického proudu:
 stroj má vnitřní elektrický systém: pŘIpojte 

stroj do systÉMu s daLŠÍ ochranou a 
ÚčInnÝM uZeMnĚnÍM

POZOR    
• Nebezpečí vystavení dlouhému působení hluku
 V případě kontinuálního používání stroje je 

obsluha vystavena hluku nad 85 dB (A). 
 obsLuha MusÍ pouŽÍVat odpoVÍdajÍcÍ 

OCHRANU SLUCHU.
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POZOR    
• Nebezpečí zásahu odlomky materiálu 
 obsLuha MusÍ pouŽÍt ochrannÉ brÝLe

POZOR    

• Nebezpečí kontaktu s rotujícím kotoučem
 obsLuha MusÍ pouŽÍt odpoVÍdajÍcÍ 

ochrannÉ rukaVIce

VŽdy pracujte V pracoVnÍ poZIcI bĚheM 
násLedujÍcÍch fáZÍ:
• Umisťování materiálu na pult
• Řezání materiálu
• Během zastavování se kotouče při vypínání stroje.

ÚdrŽba

POZOR    
pŘed ZapočetÍM jakÉkoLI ÚdrŽby nebo 
opraVy odpojte stroj od proudu

čIstĚnÍ

POZOR    
neMyjte stroj pouŽItÍM tLakoVÉ Myčky

Pomocí vypouštěcího kohoutu na spodu zásobníku 
vody vypusťte zbytky vody a nečistot.

23 24 Čistěte trysky pravidelně 

25 Čistěte vodítka pojezdu pravidelně od zbytků 
řezaného materiálu 

seŘÍZenÍ VÝŠky hLaVy Motoru
Hlava motoru je vybavena zařízením pro seřizování.
Pokud kotouč přijde do styku se stolem, nebo při 
nedostačující hloubce řezu, postupuje následovně:

26 1) Povolte zajišťovací páčku motoru 
 2) Použijte ruční kolečko k natavení  hlavy do 

požadované polohy
 3) Opět zajištěte hlavu pomocí páčky

seŘÍZenÍ pojeZdu ŘeZacÍho puLtu
Pojezdový pult má dvě místa na seřízení vertikální 
vůle. Pro správné seřízení postupujte následovně:

27 1) Pomocí 13 mm klíče a 6 mm imbus klíče 
povolte spodní podpěry koleček 

27 2) Seřiďte spodní podpěry a eliminujte vertikální 
vůle 

 3) Opět zajistěte podpěry koleček

POZOR    

28 V pŘÍpadĚ daLŠÍch VŮLI dáLe utahujte 
podpĚry koLeček 
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ZbaVenÍ se VÝrobku
Pokud chcete vyhodit stroj nebo jeho části, tyto musí 
být odstraněny v souladu s příslušnými předpisy:

elektromotor
Hliník AL
Ocel  AC
Měď CU
Polyamid  PA

hlavní tělo stroje
Ocel AC
Polyamid PA
Hliník AL

čerpadlo
Polyamid PA
Ocel AC
Hliník AL
Měď CU
Zbytky Epoxidu 

r.a.e.e. It08020000002803  
Evropská směrnice 2002/96/CE určuje 
likvidaci elektrických vybavení, nesmí 
být dáváno do komunálního odpadu, ale 
samostatně sbíráno aby se předešlo případným 
škodám na zdraví nebo životním prostředí.
Kvůli směrnici 2002/96/CE musí být 
elektrické vybavení označeno symbolem 
přeškrtnutého odpadkového koše.
Obal stroje musí být zlikvidován 
také podle příslušných směrnic.
Pro další informace ohledně likvidace 
elektrického vybavení vyhledejte příslušný úřad.
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probLÉM pŘÍčIna ŘeŠenÍ

stroj neběží V zásuvce není proud Zkontrolujte zásuvku

Spínač přehřátí se sepnul Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně

Kontrolní spínač je poškozený Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně

chladící kapalina se nedostává ke 
kotouči

Rozstřiková jednotka je ucpaná Oteveřete rozstřikovou jednotu uvnitř 
krytu kotouče a vyčistěte ji

Čerpadlo je poškozené Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně

Hadice je zlomená Narovnejte hadici

Motor neobvykle páchne Voda se dostala do motoru Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně

Motor nestartuje správně Ložiska motoru jsou poškozeny Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně

Laserový ukazatel nefunguje Laserový ukazatel je poškozen Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně

Napájení laseru je poškozeno Kontaktujte svého distributora kvůli 
výměně
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