
Střádačové pohony
pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161

Návod na montáž, obsluhu a údržbu 



Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu:

• Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze v uzavřených prostorách vhodných pro provoz
elektrického zařízení.

• Zajistěte, aby instalace, obsluha a údržba byly prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.

• Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (ČSN EN/IEC) a místní připojovací podmínky
rozvodných podniků jakož i příslušné bezpečnostní předpisy.

• Postupujte podle příslušných informací v návodu na obsluhu při všech činnostech týkajících se
spínacích přístrojů a rozváděčů.

Pozor nebezpečí !

Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodu na obsluhu označených tímto     
výstražným symbolem.

• Nepřekračujte během normálního provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená
v technických údajích specifikace.

• Zajistěte, aby byl návod pro obsluhu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem
a údržbou.

• Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech záležitostech týkajících se bezpečnosti
při práci a správné manipulace.
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VÝSTRAHA
Postupujte vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a postupujte

podle návodu na obsluhu !

Nebezpečné napětí
Může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny.
Před zahájením práce jakéhokoliv druhu tento přístroj

bezpodmínečně odpojit, uzemnit a zkratovat.

Bezpečnost na prvním místě - vždy !

Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu pro obsluhu, rádi Vám požadované informace poskytneme.
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1.1 Všeobecně

Třípolohové odpínače s pojistkovou nástavbou typu MCTZ 1161 jsou určeny pro montáž do plynotěsně
zapouzdřených rozváděčů vnitřního provedení. Jsou vybaveny buď ručním střádačovým pohonem UES-A3/3 nebo
motorovým střádačovým pohonem UES-A3M/3.

Aktivní spínací součásti třípolohového odpínače jsou umístěny v prostoru s izolačním plynem. Oproti tomu pohon
je umístěn mimo plynový prostor a je tak snadno přístupný.

1.2    Normy a předpisy

1.2.1  Výroba přístroje

Tyto spínací přístroje vyhovují ustanovením následujících norem DIN VDE a příslušných publikací IEC:

• DIN VDE 0670, DIN VDE 0530 a  IEC 60129, 
IEC 60282, IEC 60298, IEC 60420 a  IEC 60694.

1.2.2  Instalace a provoz

Při instalaci a provozu je nutno se řídit podle ostatních důležitých ustanovení zvláště:

• DIN VDE 0101, Zřizování silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím nad 1 kV
• DIN VDE 0105, Provoz silnoproudých zařízení 
• DIN VDE 0141, Uzemnění pro silnoproudá zařízení s jmenovitým napětím nad 1 kV
• Předpisy bezpečnosti práce příslušných pracovních sdružení nebo srovnatelných organizací.

V Německu jsou to mimo jiné:
-  Předpisy pracovního sdružení VBG 1 a  VBG  4

• Bezpečnostní směrnice pro pomocné a provozní materiály.
• Údaje pro zakázku poskytované výrobcem přístrojů.

1.3 Pracovní podmínky

1.3.1  Normální pracovní podmínky

Třípolohové odpínače MCTZ 1161 jsou určeny pro normální pracovní podmínky podle ČSN EN 60694 (IEC 60694).
Přitom platí mimo jiné tyto mezní hodnoty:

Teplota okolního vzduchu:
-   maximální hodnota                                                       + 40 °C
-   její průměr během 24 h nepřesáhne                            + 35 °C
-   minimální hodnota                                                          - 5 °C

(odpovídá třídě „minus 5 vnitřní“)

Vlhkost vzduchu:
-   průměrná relativní vlhkost vzduchu

měřená za 24 h nepřestoupí                                         95%
- průměrná relativní vlhkost vzduchu

měřená za dobu jednoho měsíce nepřestoupí              90%

Maximální nadmořská výška místa instalace ≤ 1000 m

1.3.2  Zvláštní pracovní podmínky

Třípolohové odpínače MCTZ 1161 vyhovují pro provoz v klimatických podmínkách Wda podle ČSN IEC 721-2-1
(IEC 721-2-1). Ostatní zvláštní pracovní podmínky musí být předem konzultovány s výrobcem:

1    PŘEHLED
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• Při instalaci zařízení v nadmořské výšce nad 1000 m:
-  Vzít v úvahu snížení dielektrické pevnosti vzduchu

• Zvýšená teplota okolního vzduchu:
-  Snižuje se proudová zatížitelnost
-  Pamatovat na dodatečnou ventilaci pro odvod tepla

• Klima:
- Zabránit nebezpečí koroze nebo jiného poškození v oblastech:

- s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo
- s rychlými krátkodobými výkyvy teploty   

- Preventivním opatřením zabránit kondenzaci vodní páry (například elektrická topná tělesa).

1) Při jmenovité hodnotě pomocného napětí 
Měřeno při normální teplotě okolí podle IEC 60694.

2) Platí pro ZAP nebo VYP.

2.1 Doprava a skladování                                 

• Stav při dodání:

- Ruční a také motorový pohon jsou normálně dodávány ve skříních sestavených v závodě.
- Pohony dodávané samostatně jsou baleny v lepenkových krabicích.
- Typové označení je uvedeno na krabici.
- Pohon je dodáván ze závodu ve střední poloze tj. odpínač VYP a uzemňovač VYP.

• Přechodné skladování:

Jestliže je třeba samostatný pohon přechodně skladovat, tak je nutno dbát na následující 
podmínky:

- Skladovací prostor suchý a dobře větraný; klima podle IEC 60694.
- Neodstraňovat a nepoškodit obal.

2 TECHNICKÉ ÚDAJE

Motorový pohon UES-A3M/3

Pomocné Jmenovitý Max. provozní Jištění motoru Doba chodu 
Napětí proud proud motoru 1)

V  DC A A Jističe Stotz ABB s

Přednostní hodnoty:
60 4 17 S 282 UC-K4 ≤ 5 2)

110 2 9 S 282 UC-K2 ≤ 5 2)

220 1 4,5 S 282 UC-K1 ≤ 5 2)

Další hodnoty napětí:
24 10 40 S 281 UC-K8 ≤ 5 2)

48 5 20 S 282 UC-K4 ≤ 5 2)

125 2 9 S 282 UC-K2 ≤ 5 2)



6

3.1      Ruční pohon (UES-A3/3)
(obr. 3/1 až 3/3)

Ruční pohon se skládá z následujících funkčních skupin:

• Systém pružiny K poz. 1 s spirálovou pružinou pro jednoduché zapínání a vypínání.
• Systém střádačové pružiny A poz. 2 pro vypínání vybavením pojistek a vypínací spouští.
• Ovládací hřídel 4
• Hřídel střádání 5 pro pružinu A a pružinu K
• Spojka mezi hřídelí střádání 5 a hřídelí 4
• Západka 12 pro střádačovou pružinu A
• Vypínací spoušť Y2 (volitelně)
• Elektrická signalizace spínací polohy přes pomocné spínače 16 až 18
• Mechanický ukazatel stavu 13
• Ovladač blokování/voliče 14
• Oddělená uložení spínací páky 27 a 28 pro ovládání odpínače a uzemňovače

Pohon je mžikový se dvěmi spirálovými pružinami K a A. Jeho spínací rychlost je nezávislá na rychlosti spínací páky.
S pružinou K se provádí jednoduchá zapnutí a vypnutí odpínače a uzemňovače.
Pružina A nastřádá energii pro vypínání odpínače při vybavení pojistkou nebo vypínací spouští. Pružina A se napíná
společně s pružinou K při zapínání odpínače.
Pružinu A je možno použít jen pro vypnutí odpínače. Obě hřídele 4 a 5 a systém pružin A jsou spojeny spojkou.

Spínač má následující 3 spínací polohy:
• Polohu pro odpínač ZAP
• Střední polohu pro odpínač a uzemňovač VYP
• Polohu pro uzemňovač ZAP

Třípolohový odpínač je proto možno použít pro následující tři funkce:
• Připojení přípojnice
• Odpojení
• Uzemnění

Tři spínací polohy jsou přesně určeny mechanikou pohonu. Není možné zapnout odpojovač třípolohového odpínače,
když je zapnutý uzemňovač a obráceně.

Poznámka:

Spínací páka 21 a uložení spínací páky 27 a 28 pro odpínač a uzemňovač mohou být volitelně kódovány pro
zabránění neoprávněné manipulace.

Pohon třípolohového spínače se ovládá spínací pákou 21. Úhel ovládání činí pro každou spínací manipulaci cca 90.

3.2     Motorový pohon (UES-A3M/3)     
(obr. 3/2, 3/4 a 3/5)

Motorový pohon se skládá z následujících funkčních skupin:

• Systém pružiny K poz. 1 se spirálovou pružinou pro jednoduché zapínání a vypínání.
• Systém střádačové pružiny A poz. 2 pro vypínání vybavením pojistek a vypínací spouští.

3 KONSTRUKCE A FUNKCE   
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• Motor pro střádání 6
• Převodovka 7
• Vřeteno 11 pro ovládání vačky 10 s kladkou
• Pomocné spínače 19 a 20 pro ovládání motoru
• Ovládací hřídel 4
• Hřídel střádání 5 pro pružinu A a pružinu K
• Spojka mezi hřídelí střádání 5 a hřídelí 4
• Západka 12 pro střádačovou pružinu A
• Vypínací spoušť Y2 (volitelně)
• Táhlo 23 (vypínání odpínače vybavením pojistky)
• Elektrická signalizace spínací polohy přes pomocné spínače 16 až 18
• Mechanický ukazatel stavu 13
• Ovladač blokování/voliče 14
• Uložení spínací páky 27 pro nouzové ruční ovládání odpínače 
• Uložení spínací páky 28 pro ovládání uzemňovače 

Další podrobnosti konstrukce a funkce jsou shodné s  popisem v čl. 3.1 pro ruční pohon.

Poznámka:

Uzemňovač třípolohového odpínače není možno spínat motorem, ale musí být vždy spínán ručně.
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Obr. 3/1: Ruční pohon (UES-A3/3)
pro třípolohový odpínač
MCTZ 1161 25

1 Systém pružiny K
2 Systém pružiny A
3 Pouzdro pohonu
4   Ovládací hřídel
12  Západka pro střádačovou pružinu A
13.1 Ukazatel stavu pro odpínač   
13.2 Ukazatel stavu pro uzemňovač
14   Ovladač blokování/voliče
14.3 Otvor ovladače pro spínací páku
15  Vypínací spoušť Y2 (volitelně)
16  Pomocný spínač Q0S3,…S4

pro signalizaci odpínače ZAP a VYP 
17   Pomocný spínač Q8S1,...S2

pro signalizaci uzemňovače ZAP a VYP
18   Pomocný spínač pro signalizaci

uzemňovač a odpínače VYP
(volitelně)

25  Blokovací magnet (volitelně)      
26  Pomocný spínač pro blokovací magnet 

Obr. 3/2: Sestava s uložením spínací páky, ukazatelem 
stavu a ovladačem blokování/voliče

4    Ovládací hřídel
5     Rýhovaný spojovací hřídel
13   Ukazatel stavu
14   Ovladač blokování/voliče
14.1 Rukojeť ovladače
14.2  Pružina ovladače
14.3 Otvor ovladače pro spínací páku
27   Ozubené kolo se šestihranem pro ovládání odpínače
28   Ozubené kolo se šestihranem pro ovládání uzemňovače  

Obr. 3/3: Ruční pohon (UES-A3/3), instalovaný
ve skříni odpínače  

• Spínací poloha: Odpínač a uzemňovač VYP
1    Systém pružiny K
13.1 Ukazatel stavu pro odpínač
14    Ovladač blokování/voliče    
22   Blokování mezi pohonem a 

pojistkovou příčkou 
23    Táhlo (vypínání odpínače  

vybavením pojistky)
24    Návěstní štítek „Pojistka vybavena“ 
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Obr. 3/4: Motorový pohon (UES-A3M/3)
po třípolohový odpínač MCTZ 1161

1    Systém pružiny K              14     Ovladač blokování/voliče    
3    Pouzdro pohonu 14.3  Otvor ovladač pro spínací páku    
4    Ovládací hřídel 15     Vypínací spoušť (volitelně) 
6   Motor pro střádání 16     Pomocný spínač Q0S3, … S4 
7   Převodovka  pro signalizaci odpínač ZAP nebo VYP
8   Kryt převodovky             17    Pomocný spínač Q8S1, … S2           
10   Ovládací vačka s kladkou pro signalizaci uzemňovač ZAP nebo VYP   
11  Vřeteno 18    Pomocný spínač pro signalizaci uzemňovač 
12    Západka pro střádačovou pružinu A      a odpínač VYP (volitelně)
13.1 Ukazatel stavu pro odpojovač      25 Blokovací magnet (volitelně)
13.2  Ukazatel stavu pro uzemňovač         26   Pomocný spínač pro blokovací magnet   

Obr. 3/5: Motorový pohon instalovaný ve skříni odpínače

•  Spínací poloha: Odpínač a uzemňovač VYP

1     Systém pružiny K
6   Motor pro střádání
7   Převodovka
13.1  Ukazatel stavu pro odpínač
14   Ovladač blokování/voliče
14.1  Rukojeť ovladače
15   Vypínací spoušť Y2 (volitelně)
19   Pomocný spínač Q0S1 pro ovládání motoru
20   Pomocný spínač Q0S2 pro ovládání motoru
22  Blokování mezi pohonem a 

pojistkovou příčkou
23  Táhlo (vypínání odpínače vybavením pojistky)
24  Návěstní štítek „Pojistka vybavena“

9
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Pokyny z hlediska bezpečnosti práce

Ovládání mohou provádět pouze zaškolení pracovníci, kteří jsou seznámení s konkrétním spínacím
přístrojem.

4.1    Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu a při uvádění je třeba dbát na dodržení bezpečnostních předpisů příslušného návodu
na montáž, obsluhu a údržbu BA 439 pro rozváděč ZX0.

4.2     Provozní spínání 

4.2.1  Odpínač s motorovým pohonem
(obr. 3/4, 3/5 a 5/1 až 5/3) 

Poznámka:

Motorovým pohonem je možno spínat jen odpínač. Uzemňovač se vždy spíná ručně spínací pákou 21.

A)  Odpínač:

1. Jednoduché zapínání a vypínání:

a) Zapínání a vypínání s použitím motoru:

• Odpínač je možno zapínat a vypínat místně ovládáním tlačítek na dveřích  přístrojové skříně nebo dálkovým
ovládání.
Motor nastřádá pružinu K automaticky.

• Ukazatel stavu (elektrický nebo mechanický) indikuje polohu kontaktní nožů.

b) Porucha motoru:

• Vypnout jističe.
• S pohonem se potom manipuluje jako s ručním pohonem (viz čl. 4.2.2).

c) Přechodné ruční ovládání motorového pohonu:

• Je možno spínat odpínač s motorovým pohonem místně ručně se spínací pákou 21.
• V tomto případě doběhne motor po ukončením spínání odpínače do příslušné polohy. Motor je ovládán kontakty

pomocného spínače 16 v koncových polohách spínače.

2. Vypínání odpínače vypínací spouští nebo vybavením pojistkou:

Střádačový mechanismus s pružinou A se nastřádá při prvním zapnutí odpínače a zůstává nadále nastřádán při
každém jednoduchém vypnutí. Střádačový pohon takto umožňuje kdykoliv vypnutí odpínače vypínací spouští Y2
nebo vybavením pojistkou přes táhlo 23.

Poznámka:

Minimální doba vybavovacího impulsu pro vypínací spoušť Y2: 20 ms.

4 UVEDENÍ DO PROVOZU / OBSLUHA



11

3. Zapínaní odpínače motorovým ovládáním po vybavení pojistkou:

Po vypnutí pojistkou vn je třeba skříň nejdříve uzemnit. Teprve potom je možno vyměnit pojistku. Je nutný následující
pracovní postup:

• Odpojit a uzemnit pracovní prostor podle bezpečnostních předpisů a zajistit proti opětnému zapnutí (jističe VYP).
• Nastavit hřídel střádání odpínače ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90, až se využije zdvih naprázdno (viz

čl. 4.2.2).
• Uzemnit skříň (viz čl. 4.2.2).
• Vyměnit pojistky vn.

(Dbát na poznámky v čl. 6.2.3 návodu na montáž, obsluhy a údržbu BA 439 (rozváděč ZX0).
• Zrušit uzemnění.
• Spustit povel zapnutí.

4. Zapínaní odpínače ručním ovládáním po vybavení pojistkou:

Po vypnutí pojistkou vn je třeba skříň nejdříve uzemnit. Teprve potom je možno vyměnit pojistku. Je nutný následující
pracovní postup:

• Odpojit a uzemnit pracovní prostor podle bezpečnostních předpisů a zajistit proti opětnému zapnutí (jističe VYP).
• Nastavit hřídel střádání odpínače ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90, až se využije zdvih naprázdno (viz

čl. 4.2.2).
• Uzemnit skříň (viz čl. 4.2.2).
• Vyměnit pojistky vn.

(Dbát na poznámky v čl. 6.2.3 návodu na montáž, obsluhy a údržbu BA 439 (rozváděč ZX0).
• Zrušit uzemnění.
• Zapnout odpínač, jak je popsáno v čl. 4.2.2 pro ruční  pohon spínací pákou 21.

5. Zapínaní odpínače motorovým ovládáním po vypnutí vypínací spouští Y2:

• Motor pro střádání automaticky doběhne po dokončeném vypnutí.
• Hřídel střádání není nutno ručně nastavovat.
• Spustit povel zapnutí.

6. Zapínaní odpínače ručním ovládáním po vypnutí vypínací spouští Y2:

• Nastavit hřídel střádání odpínače ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90, až se využije zdvih naprázdno (viz
čl. 4.2.2).

• Zapnout spínací pákou 21 (viz čl. 4.2.2).

7. Zapínaní uzemňovače ručním ovládáním po vypnutí odpínače pojistkou:

Jestliže se má po vypnutí odpínače vypínací spoušti Y2 zapnout uzemňovač, tak je nutný následující pracovní postup:

• Nastavit hřídel střádání odpínače ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90, až se využije zdvih naprázdno (viz
čl. 4.2.2).

• Zapnout spínací pákou 21 (viz čl. 4.2.2).

B) Uzemňovač:

• Jestliže se nachází spínač s motorem ovládaným pohonem v uzemněné poloze, což je možné jen ručním
ovládáním, je motor mechanicky odpojen od spínače.

V této poloze není možné spuštění motoru.
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• Uzemňovač se zapíná a vypíná ručně, jak je popsáno v čl. 4.2.2.
• Jestliže se má uzemňovač zapnout po vypnutí odpínače motorovým ovládáním, tak je nutný předtím následující

pracovní postup:

Nastavit hřídel střádání odpínače ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90, až se využije zdvih naprázdno (viz
čl. 4.2.2).

4.2.2  Odpínač/uzemňovač s ručním pohonem
(obr. 3/1 až 3/3 a 5/1 až 5/3)

Všeobecně:

• Při prvním zapnutí odpínače je automaticky nastřádána pružina A. Kroutící moment nastřádání je v tomto případě
větší než při jednoduchém zapnutí. Pružina A zůstává potom nastřádána při každém jednoduchém vypnutí.
Teprve při vybavení vypínací spouští nebo pojistkou se energie uvolní.

• Ukazatel stavu 13 indikuje polohu spínače.

A)  Jednoduché zapínání a vypínání

1. Připravit ovládání:

• Vysunout ovladač blokování/voliče 14 a pevně jej držet
• Nastavit ovladač blokování/voliče ve směru spínacího symbolu pro spínací přístroj, který se má ovládat:

-   Směrem nahoru: Pro spínání odpínače ZAP a VYP
-   Směrem dolů: Pro spínání uzemňovače ZAP a VYP

• Ovladač blokování/voliče 14 je pod tlakem pružiny a vrátí se zpět do centrální polohy. V této poloze může být
zajištěn visacím zámkem.

• Volitelně je k dispozici blokovací magnet 25, který blokuje ovladač blokování/voliče 14 v centrální poloze, jestliže
není připojeno pomocné napětí. Pro blokování se používá příslušný pomocný spínač 26.

2. Ovládání spínače:

• Zapínání odpínače:
-   Odpínač a uzemňovač jsou ve vypnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 14 směrem nahoru.
-   Nasunout spínací páku 21 na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 14.3.1
-   Otočit spínací páku asi o 90° doprava na doraz.

• Vypínání odpínače:
-   Odpínač je v zapnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 14 směrem nahoru.
-   Nasunout spínací páku 21 na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 14.3.1
-   Otočit spínací páku asi o 90° doleva na doraz.

• Zapínání uzemňovače:
-   Odpínač a uzemňovač jsou ve vypnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče 14 směrem dolů.
-   Nasunout spínací páku 21 na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 14.3.2
-   Otočit spínací páku asi o 90° doprava na doraz.

• Vypínání uzemňovače:
-   Uzemňovač je v zapnuté poloze.
-   Posunout ovladač blokování/voliče  14 směrem dolů.
-   Nasunout spínací páku 21 na šestihranné zakončení v otvoru ovladače 14.3.2
-   Otočit spínací páku asi o 90° doleva na doraz.
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B. Vypínání odpínače vypínací spouští nebo vypnutí pojistkou:

Střádačový mechanismus s pružinou A se nastřádá při prvním zapnutí odpínače a zůstává nadále nastřádán při
každém jednoduchém vypnutí. Střádačový pohon takto umožňuje kdykoliv vypnutí odpínače vypínací spouští Y2
nebo vybavením pojistkou přes táhlo 23.

Poznámka:

Minimální doba vybavovacího impulsu pro vypínací spoušť Y2: 20 ms.

Následné zapínání odpínače ručním ovládáním:

a) Po vypnutí pojistkami vn je nutný nejdříve následující pracovní postup:

• Odpojit a uzemnit pracovní prostor podle bezpečnostních předpisů a zajistit proti opětnému zapnutí (jističe VYP).
• Nastavit hřídel střádání 5 ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90°, až se využije zdvih naprázdno.
• Uzemnit skříň.

(viz čl. 6.2.2 návodu na montáž, obsluhy a údržbu BA 439).
• Vyměnit pojistky vn.
• (Dbát na poznámky v čl. 6.2.3 návodu na montáž, obsluhy a údržbu BA 439 (rozváděč ZX0).
• Zrušit uzemnění.
• Zapnout odpínač spínací pákou 21.

b) Po vypnutí vypínací spouští Y2 je zapotřebí nejdříve následující pracovní postup:

• Nastavit hřídel střádání 5 ručně tj. otočit hřídel střádání doleva cca 90°, až se využije zdvih naprázdno.
• Zapnout spínací pákou 21.



Obr.5/3: Příprava ovládání uzemňovače 

13.1   Ukazatel stavu pro odpínač   
13.2  Ukazatel stavu pro uzemňovač            
14  Ovladač blokování/voliče     
14.3.2 Otvor ovladače pro spínací páku 

ovládání uzemňovače     
21   Spínací páka pro třípolohový spínač            

Obr. 5/1: Čelní panel skříně s indikátory a ovladači  Obr.5/2: Příprava ovládání odpínače 

13.1   Ukazatel stavu pro odpínač    13.1  Ukazatel stavu pro odpínač         
13.2  Ukazatel stavu pro uzemňovač    13.2 Ukazatel stavu pro uzemňovač                     
14       Ovladač blokování/voliče             14    Ovladač blokování/voliče           
14.3.1 Otvor ovladače pro spínací páku   14.3.1 Otvor ovladače pro spínací páku       

ovládání odpínače     ovládání odpínače           
14.3.2 Otvor ovladače pro spínací páku      21  Spínací páka pro třípolohový odpínač            

ovládání uzemňovače   
24    Návěstní štítek „Pojistka vybavená“  

14
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(obr. 3/4)

Motorový a ruční pohon nevyžadují po dobu 2.000 spínacích cyklů údržbu. Doporučuje se však, mazat při inspekci
následující body motorového pohonu:

- Vřeteno 11
- Páku unášeče
- Ovládací vačku s kladkou 10
- Převodovku 7

Mazadlo:

Isoflex Topas NB 52
Ident. Č.: GCE 0007249P0100

5 ÚDRŽBA 
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Vyhrazujeme si právo provádět modifikace v souladu s technickým vývojem.


