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Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace 

výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. 

Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k obsluze. Návod k obsluze si ponechte pro 

pozdější použití. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na prodloužení životnosti 

Vaší brusky.
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1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES pro partii:11400001-11400999 
Dedra-Exim Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul.3 Maja 8 s plnou odpovědností deklaruje, že zařízení: 

DED7752 Bruska na beton s ramenem, rok výroby 2014 
na kterou se vztahuje stávající prohlášení, splňuje požadavky směrnice ES (EC): 

2006/42/EC   o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojů (Machinery safety)  

2004/108/EU  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Electromagnetic 

compatibility)  

2011/65/EU  o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 

a základní požadavky v PR: 

zák. č. 82/2007 Sb., pol. 556  Zákon ze dne 13.04.2007 o elektromagnetické kompatibilitě  

zák. č. 199/2008 Sb., pol. 1228  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 21.10.2008 o základních požadavcích na stroje. 

zák. č. 0/2013 Sb., pol. 547  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 8.5.2013 o základních požadavcích týkajících používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

Použité zharmonizované normy: 

EN 60745-1:2009; EN 60745-2-3/A11:2009; EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; 

EN 62321:2008 

11  
Pruszków 2014-01-01 
Prohlášení o shodě ES ztrácí platnost, pokud bude zařízení  Technický ředitel 
změněno, upraveno nebo je používáno v rozporu s návodem k obsluze.   Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki 

Osoba oprávněná k přípravě a vyhotovení prohlášení o shodě a technické dokumentace:  
vedoucí technického oddělení a servisu - Grzegorz Ratyński 
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

2. Určení zařízení 
Bruska na beton s ramenem model DED7752 je zařízení navržené pro broušení betonových povrchů, povrchů pokrytých omítkou, 

barvami, a jejich vyhlazování. V konstrukci brusky se nachází odsávací systém. Připojení brusky k průmyslovému vysavači omezuje během 

práce šíření prachu do prostředí. Vysavač není součástí zařízení. 

Bruska je vybavena prodlouženým ramenem, díky němuž můžete provádět broušení stěn a stropů v dosahu až 3,0 - 3,5 m. Pohyblivá 

(naklonitelná) hlavice zařízení umožňuje práci s ramenem na libovolném povrchu stěny, stopu nebo dokonce podlahy. Broušené povrchy 

musí být suché. 

 

3. Omezení použití 

Bruska s ramenem model DED7752 může být používána výhradně v souladu s níže uvedenými "Přípustnými pracovními 

podmínkami". 

Nepracujte s bruskou bez jejího připojení k odsávacímu systému. Jako systém odvodu prachu používejte průmyslové vysavače. 

Nepoužívejte domácí vysavače, vybroušený prach je může zničit. 

Konstrukce a stavba brusky nepředpokládá její použití pro profesionální/výdělečné účely. Bruska je určena pro domácím kutily nebo 

domácí použití. 

Broušené povrchy musí být suché, bez vyčnívajících prvků (hřebíky, šrouby a jiné prvky mohou poškodit brusný-pracovní kotouč).  
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Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy a obslužné činnosti nepopsané v návodu k použití budou 

považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. Použití v rozporu s určením nebo návodem k použití a překročení 

přípustných pracovních parametrů způsobí ztrátu záruky. 

Brusku používejte výhradně v uzavřených místnostech s řádně fungující ventilací. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém 

prostředí. 

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
S2 30 min - kontinuální práce 

maximální doba práce pod zatížením 30 min (pracujte v suchých místnostech) 

 
4. Technická data 
Bruska s ramenem a kloubovou hlavicí - DED7752 

Elektrický motor  jednofázový, komutátorový 

Pracovní napětí     230 V 50 Hz 

Jmenovitý výkon motoru     1010 W 

Elektrické zařízení třídy     II 

Hmotnost netto     4,8 kg 

Rychlost otáček hlavice     500-5000 ot./min. 

Průměr brusného kotouče     125-135 mm 

Celková délka brusky     1400 mm 

Hladina vibrací měřená na rukojeti    2,831 m/s2 

Nepřesnost měření K     1,5 m/s2 

Hladina hluku LPA     90,5 dB(A) 

Hladina hluku LWA     101,5 dB(A) 

Nepřesnost měření K    3,0 dB(A) 

5. Bezpečnost práce 
POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené 

nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce. 

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce 

 

• Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je nepořádek, může být příčinou nehody. 

• Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.). Během práce zařízení vznikají jiskry, 

které mohou způsobit zahoření. 

• Děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracujícího zařízení. Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí. Přítomnost třetích osob může 

způsobit ztrátu kontroly nad zařízením. 

Elektrická bezpečnost 

 

• Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry 

zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody. 

• Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno. 

• Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem. 

• Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel 

chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými částmi zařízení. 

• Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely (pro práci venku). Použití příslušného 

prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým proudem. 

• Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC).  
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Bezpečnost osob 

 

• Udržujte pozornost. Během práce se zařízením pracujte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod 

vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu. 

• Během práce používejte individuální ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Použití ochranného vybavení, 

přizpůsobeného k práci s elektrickým nářadím, snižuje riziko vzniku úrazu. 

• Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před vložením zástrčky do zásuvky napájecí sítě vždy zkontrolujte, zda je vypínač v poloze 

„vypnuto“. Zapojení zařízení do napájecí sítě, přenášení s prstem na vypínači může být příčinou nehody. 

• Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech 

zařízení mohou být příčinou nehody. 

• Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení rovnováhy a stability. Garantuje to lepší 

ovládání zařízení. 

• Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii. Volné vlasy a součásti oblečení musí být zajištěny 

proti možnosti zachycení na pohyblivých částech zařízení. 

• Při připojení odsávacího nebo zachytávacího zařízení na prach zkontrolujte, že obě zařízení jsou správně připojena a budou správně 

fungovat. Odsávací zařízení zlepšují pracovní podmínky a snižují riziko vzniku nehody. 

Obsluha zařízení a jeho provoz 

 

• Nepřetěžujte zařízení. K práci používejte nástroje určené k práci daného typu. Dobrá volba nástroje podle prováděné práce zvyšuje 

výkon a bezpečnost. 

• Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu. 

• Nářadí může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a pochopila jej. 

• Při práci používejte osobní ochranné pomůcky: ochranné brýle, dýchací masku a ochranný oděv. 

• Veškerá nastavení, údržbu nebo obslužné činnosti (např. výměnu brusných kotoučů) provádějte pouze s vytaženou zástrčkou ze 

zásuvky. 

• Nepohybujte se v rovině rotace brusné hlavice. 

• Nástroj, kterým je zařízení vybaveno, během práce rotuje vysokou rychlostí, při které může dojít ke zranění prstů a dlaní. 

• Brusku zapojte do sítě výhradně na dobu práce. Po zapnutí elektrického nářadí nesmí v místě práce pobývat nepovolané osoby. Nářadí 

je obzvláště nebezpečné pro děti. Zajistěte, aby nářadí bylo absolutně mimo dosah dětí. 

• Nepřibližujte ruce k rotující hlavici. Všechny činnosti provádějte po úplném zastavení zařízení. 

• Během práce nepřetěžujte nářadí - používejte pouze nezbytný přítlak pro správné broušení. 

• Všechny kryty kotouče a všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, 

neprodleně je opravte nebo vyměňte. Je zakázáno pracovat s nezpůsobilými nebo poškozenými prvky bezpečnostního systému. Je 

zakázáno používat zařízení s demontovanými prvky mechanické ochrany. 

• Pokaždé před zahájením práce zkontrolujte technický stav brusných kotoučů. Zjistíte-li jejich opotřebení nebo protržení, nespouštějte 

zařízení, vyměňte kotouč za nový. 

• Nepracuje s opotřebovaným nástrojem. 

• Je zakázáno obrábět jiné prvky, než shodné s určením zařízení. Dodržujte omezení použití. 

• Je zakázáno používat brusné kotouče, které neodpovídají technickým parametrům uvedeným v návodu k použití. 

• Před zahájením práce pokaždé zkontrolujte, zda se brusný kotouč nestýká s pevnými prvky zařízení. V případě potřeby proveďte 

doplňkové činnosti spojené s upevněním brusného kotouče. 

• Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku. 

• Nezdvihejte brusku tažením za napájecí kabel a netahejte za kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky. 

• Neponechávejte zařízení na dešti a nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 

• Po dokončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. 
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6. Příprava k práci 
Bruska s ramenem DED7752 vyžaduje pouze připojení k průmyslovému vysavači. V zadní části ramene se nachází připojovací hrdlo, 

které je určeno k připojení sacího vedení průmyslového vysavače. Povolte matku hrdla, zasuňte koncovku hadice a utáhněte dříve 

povolenou matku. Zapojte do sítě obě zařízení. Bruska je připravena k práci. 

 

7. Zapojení do sítě 
Před prvním zapnutím zařízení zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá označení na jmenovitém štítku zařízení. Instalace 

napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm2, musí být vedena od pojistky s hodnotou 10 A 

a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití. 

V případě použití prodlužovacího kabelu věnujte pozornost tomu, aby byl průměr jeho žil nejméně takový, jak je uvedeno výše. 

Během práce položte kabel tak, aby nebyl vystaven přepětí. Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely. Pravidelně kontrolujte 

technický stav napájecího a prodlužovacího kabelu. 

8. Zapnutí zařízení 
Před zapnutím zařízení pokaždé zkontrolujte, zda jsou všechny prvky odpovědné za bezpečnost funkční. Pokaždé zkontrolujte stav 

opotřebení brusných kotoučů. Nepracujte s opotřebenými nebo nezpůsobilými. Stroj zapínejte ve vodorovné poloze bez zatížení (bez 

kontaktu s broušeným povrchem). Nedodržení výše uvedeného pokynu způsobí rychlejší opotřebení poháněcího lanka. 

Vypínač zařízení se nachází na horním krytu poháněcí soustavy. Tlačítko označené ON slouží k zapnutí zařízení, tlačítko označené 

OFF slouží k jeho zastavení. Ve spodní části krytu poháněcí soustavy se nachází volič nastavení rychlosti otáček. Můžete pomocí něj 

regulovat rychlost otáček vřetene zařízení v rozsahu 500 - 5000 ot./min. 

Neponechávejte zařízení na volnoběhu. Neponechávejte zařízení zapojené do sítě bez dozoru. Po dokončení práce vytáhněte 

zástrčku ze zásuvky. 

Nepřetěžujte zařízení, nepracujte souvisle déle než 30 minut. Po této době nechte zařízení vychladnout. 

9. Použití zařízení 
Nikdy nespouštějte zařízení, pokud se brusný kotouč dotýká obráběného povrchu. 

Zapněte průmyslový vysavač. Zvolte rychlost otáček vřetene brusky otočením voliče na požadovanou rychlost. Zapněte brusku 

připojenou k vysavači stisknutím tlačítka ON. Vyčkejte, dokud zařízení nedosáhne maximálních otáček. Přitlačte lehce hlavici brusky k 

obráběnému povrchu a plynulými pohyby zahajte broušení, pohybujte se párkrát na stejném místě obráběného povrchu. 

Pokud je kotouč opotřebovaný, vyměňte jej. Každá výměna brusného kotouče musí být prováděna s vytaženou zástrčkou ze zásuvky. V 

závislosti na druhu dokončovací nebo hrubé práce či škrábání omítky je nutné zvolit vhodný kotouč. 

Během práce lehce přitlačujte brusku k obráběnému povrchu. Pouze tak dojde ke správnému odvodu prachu do vysavače. Zkřivení hlavice 

nebo její lehké nadzvednutí okamžitě způsobí únik prachu do místnosti, nedojde k jeho odsátí do odváděcího systému. Během práce 

používejte ochranné brýle a masku proti prachu. 

Při dokončení práce vždy nejdříve vypněte brusku stisknutím tlačítka vypínače OFF a teprve po jejím vypnutí vypněte vysavač. 

 

POZOR !!! 

 
Během provozu brusky berte na vědomí, že v konstrukci brusky se nacházejí díly, které se během provozu opotřebovávají. 

Elektrografitové kartáče a poháněcí lanko jsou takovými prvky, které se přirozeně opotřebovávají, a nevztahuje se na ně záruka. Po 
jisté době používání se značně - podle frekvence a intenzity prací (závislé také na funkčnosti systému odvodu prachu a správném a 
pravidelném provádění obslužných činností a péče o čistotu) - se uvedené prvky opotřebují - opotřebení kartáčů a přetržení 
poháněcího lanka. 
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10. Běžné obslužné činnosti 
POZOR! 
Veškeré obslužné činnosti provádějte výhradně při odpojeném napájení (vyjmutá zástrčka ze zásuvky). 

Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Před každým zahájením práce kontrolujte, zda není brusný kotouč opotřebený. 

Vždy pracujte se způsobilými. Dbejte na čistotu zařízení, mimořádnou pozornost věnujte čištění ventilačních otvorů motoru (velmi 

důležité). Tuto činnost provádějte nejlépe stlačeným vzduchem. 

Kontrolujte stav elektrografitových kartáčů. Zjistíte-li, že jsou kratší než 5 mm, okamžitě je vyměňte za nové. 

Výměna elektrografitových kartáčů 
Pro kontrolu stavu opotřebení elektrografitových kartáčů a za účelem jejich výměny odšroubujte záslepku držáku kartáčů (viz foto) a 

vyjměte kartáč ze zdířky. Nasaďte nový kartáč do držáku a zašroubujte záslepku držáku. S druhým kartáčem postupujte stejně. Nachází 

se symetricky na opačné straně komutátoru. 

Výměnu kartáčů nebo jejich kontrolu využijte pokaždé k vyčištění brusky. Naneste mazivo, např. LT 4 na odběrné kolo a ozubenou část 

hřídele rotoru. 

 

Výměna poháněcího lanka 

V souvislosti s obtížnou výměnou lanka doporučujeme za tímto účelem odeslat brusku do servisu. 

Pro výměnu poháněcího lanka je nutné provést následující úkony (v závorce číslo fotografie). 

Odšroubujte upínací pásek (1,2), zatáhněte za obě části brusky tak, aby se rozložila na dvě části (3), a vyndejte poškozené lanko, zpět 

spojte obě části zařízení a zašroubujte upínací pásek. 

U příležitosti výměny lanka namažte lanko a vnitřek pancéře (po jeho předchozím vyčištění) mazivem, např. LT4. 

Brusku je nutné skladovat vyčištěnou od prachu v suchém místě, chráněném proti vlhkosti. Neponechávejte zařízení zapojené 

do sítě bez dozoru. Po dokončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Brusku zapojte do sítě výhradně na dobu práce. 

 

Fot. 3 Fot. 4 Fot. 5 

 

Záslepka držáku kartáčů 
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Výměna kotouče: 

Pro výměnu kotouče je nutné odšroubovat šroub vlevo za použití imbusového klíče 6, sundat 

kotouč, nasadit nový a následně zpět přišroubovat šroub. 

 

 

12. Samostatné odstranění závad 

 

13. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky  
Kompletace: 

1. Bruska s prodlouženým ramenem 

2. Imbusový klíč 

3. Sada elektrografitových kartáčů 

4. Taška 

5. Kotouč 

6. Pružná hadice 4m 

POZNÁMKY: při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na jeho krytu. Popište poškozený 

díl, uveďte číslo dílu z výkresu a přibližnou dobu nákupu brusky. 

V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě 

nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA EXIM. Adresa je uvedena níže a 

v Záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. 

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel). 

Vyrobeno pro: 

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.  
05-800 PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8  

Tel. (22) 73-83-777 servis linka 129 nebo 165; fax (22) 73-83-779  
E-mail: info@dedra.com.pl nebo serwis@dedra.com.pl. 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití 
v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.  

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Bruska nefunguje Napájecí kabel je špatně připojen nebo je 

poškozen 

V zásuvce není napětí 

Poškozený vypínač 

Motor nemá výkon, spouští se obtížně 

Je cítit zápach spálené izolace 

Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky a 

zkontrolujte napájecí kabel 

Zkontrolujte napětí v zásuvce, nebo zda 

nevypadla pojistka 

Vyměňte vypínač za nový.  

Opotřebované kartáče. Vyměňte je za nové. 

Motor je nutné opravit 

Motor funguje, kotouč se neotáčí Utržené poháněcí lanko Vyměňte lanko za nové 

Motor se přehřívá Ucpané ventilační otvory Profoukněte stlačeným vzduchem 

Účinnost broušení je příliš malá Opotřebovaný brusný kotouč Vyměňte za nový 

 

mailto:info@dedra.com.pl
mailto:serwis@dedra.com.pl
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14. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a 

elektronických zařízení 
(týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní 

elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě 

likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato 

bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo 

nesprávným nakládáním s odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. 

Uživatelé v zemích Evropské unie 

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám 

poskytnou doplňkové informace. 

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii 

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 

V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu 

likvidace. 

RoHS 
 

Toto elektrické nářadí splňuje požadavky směrnice 2002/95/ES RoHS se změnami 2005/618/ES; 2005/717/ES; 2005/747/ES a 

2006/310/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

Právní základ: 

Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 6. října2004 o základních požadavcích týkajících se omezení používání některých 

nebezpečných látek, jež mohou mít negativní vliv na životní prostředí, v elektrických a elektronických zařízeních (zák. č. 229 Sb., pol. 

2310 ze dne 21. října 2004)  
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15. Přehled dílů výkresu 

 

 

 
Č. na 
výkresu 

Název dílu 

1 Napájecí kabel 

2 Kluzná objímka 

3 Záslepka držáku kartáčů 

4 Elektrografitový kartáč 

5 Držák kartáčů 

6 Kryt motoru 
7 Stator 

8 Vrut ST4.1x70 

9 Plastová proložka 

10 Ložisko 608 

11 Izolační proložka 

12 Rotor 
13 Ložisko 608 (RS) 

14 Vrut ST3.9x70 

15 Přechodka 

16 Ložisko HK0810 

17 Ochranný prstenec 

18 Převod 
19 Poháněcí hřídel 

20 Klíč 
21 Ložisko HK1210 

22 Přední kryt 

23 Vrut ST3.9x16 

24 Hřídel O 6x170 
25 Svorka 

26 Vrut ST3.5x16 

27 Kondenzátor 

28 Rezistor 

29 Kryt 
30 Regulátor rychlosti otáček 

31 Zadní kryt 

32 Vrut ST3.9x20 

33 Vypínač 

34 Kryt spínače (černý) 

35 Kryt spínače (průhledný) 

36 Svorka vysavače 
37 Levá část hrdla 

38 Pravá část hrdla 

39 Hliníková trubička 

40 Upínací obruč 

41 Upínací obruč přední 

42 Objímka 

43 Šroub M5 x 25 
44 Tvarovka 

45 Pružná vložka 

46 Zadní vestavba 

47 Vedení O 11x100 

48 Měkká objímka 

49 Pružný prstenec o14 

50 Ložisko HK1410 

51 Pružný prstenec O 6 

Č. na 
výkresu 

Název dílu 

52 Ocelová kulička O 3 
53 Mřížka 

54 Kryt mřížky 

55 Hřídel O 6 
56 Ložisko 

57 Sponka 

58 Sada šoupátek 

59 Matka M5 

60 Vrut ST3.0x16 

61 Kryt šoupátka 

62 Šoupátko 
63 Šroub M5 x 8 

64 Tyč O 14 

65 Pevná výbava 

66 Hřídel O 6x580 

67 Krytina 

68 Hliníková trubička 
69 Špendlík 

70 Šroub M8 x 25 
71 Dolní objímka 

72 Matka M8 

73 Podložka 
74 Úchyt 

75 Horní objímka 

76 Šroub M8 x 25 
77 Brok 

78 Šroub M8 x 40 

79 Zámek 

80 Objímka 

81 Horní kryt pancéře 

82 Rameno hlavice 

83 Šroub M4 x 10 
84 Kolík o5x22 

85 Gumová objímka 

86 Pružina 

87 Hadice O 11x480 
88 Pružný pancéř lanka 

89 Pružná podložka 

90 Kryt převodu 

91 Šroub M4 x 16 
92 Kolík O 4 

93 Převod 

94 Pružný prstenec 

95 Kuličkové ložisko 6003 

96 Pružná podložka hřídele O 45 

97 Hřídel 

98 Kryt proti prachu 

99 Kartáč 
100 Kotouč 

101 Podložka 

102 Šroub M8 x 25 
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DEDRA EXIM Sp z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel: (+48 / 22) 73-83-777  

fax: (+48 / 22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl  

e-mail:  info@dedra.pl  
 Záruční list 

Razítko prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis:…………………………. 

Katalogové č.: DED7752 
 
Název: Bruska s ramenem 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 
Sériové číslo: ………………………………….. 

 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží se smlouvou. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v 
návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 12 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím 
dokumentu. Záruka je platná na celém území Polské republiky. Reklamace musí být nahlášena 
písemně v době trvání záruční doby.  

2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným 

provedením. 
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi 

stranami. 
5. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je 

předložení: 
- řádně vyplněného Záručního listu, 
- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu.  

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 
- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 
- používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 
- přetížení zařízení způsobující poškození, 
- provádění oprav neoprávněnými osobami, 
- provádění úprav konstrukce, 
- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, 
- poškození, která jsou důsledkem: montáže nevhodných dílů nebo vybavení, 

7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, 
elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrického nářadí 
(kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.). 

8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti 

poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat s kufrem v originálním obalu. 
 
 

Prohlášení kupujícího 
Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

datum a místo podpis kupujícího

mailto:info@dedra.pl


 

 
 

DEDRA EXIM Sp z o.o.  

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel: (+ 4 8 / 2 2 )  73-83-777  

fax: (+ 4 8 / 2 2 )  73-83-779  

http: //www. dedra.pl  

e-maiI: info@dedra.pl 

Datum 

nahlášení k 

opravě 

Datum provedení 

opravy 

Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH 


