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ESKÝ (originální návod k obsluze) 
Legenda všeobecného vyobrazení 

 

1-1. Spína  
4-1. D rovací deska 
4-2. Brusný papír 
4-3. Vodítko 
5-1. Brusný papír se suchým zipem 
5-2. Základna 

6-1. Vak na prach 
7-1. Drážka 
7-2. P ední upínací lepenka 
7-3. P ední strana papírového vaku na 

prach 
8-1. Há ky 

8-2. Horní díl 
9-1. Zá ez 
9-2. Vodítko 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model BO4555 BO4556 BO4558 BO4557 

Rozm ry podložky 112mm ×102mm 

Po et ob h  za minutu (min-1) 14 000 

Rozm ry (D x Š x V) 
131 mm x 112 mm 

x 142 mm 
131 mm x 112 mm x 141 mm

131 mm x 112 mm 
x 137 mm 

Hmotnost netto 1,1 kg 1,2 kg 1,0 kg 

T ída bezpe nosti /II 

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní. 

• Technické údaje se mohou pro r zné zem  lišit. 

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 

 
ENE052-1 

Ur ení nástroje 
Nástroj je ur en k velkoplošnému broušení d eva, plast  
a kovových materiál  a dále povrch  opat ených 
nát rem. 

ENF002-1 

Napájení 
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s 
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a 
m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým 
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou 
izolaci a m že být proto napájen ze zásuvek bez 
zemnicího vodi e. 
 
 
Pro Model BO4555 

ENG104-2 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

Hladina akustického tlaku (LpA): 80 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB 
(A). 

Používejte pom cky na ochranu sluchu. 
ENG212-2 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

Pracovní režim: brusná kovová deska 
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo mén  
Nejistota (K): 1,5 m/s2 

 
 
 

Pro Model BO4556 
ENG102-3 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A) 
Hladina akustického výkonu (LWA): 93 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB(A) 

Noste ochranu sluchu 
ENG211-2 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

Pracovní režim: brusná kovová deska 
Vibra ní emise (ah): 3 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 

 
 
Pro Model BO4557 

ENG104-2 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

Hladina akustického tlaku (LpA): 76 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB 
(A). 

Používejte pom cky na ochranu sluchu. 
ENG211-2 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

Pracovní režim: brusná kovová deska 
Vibra ní emise (ah): 3,5 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 
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Pro Model BO4558 

ENG104-2 

Hlu nost 
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy 
EN60745: 

Hladina akustického tlaku (LpA): 79 dB(A) 
Nejistota (K): 3 dB (A) 

Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB 
(A). 

Používejte pom cky na ochranu sluchu. 
ENG211-2 

Vibrace 
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená 
podle normy EN60745: 

Pracovní režim: brusná kovová deska 
Vibra ní emise (ah): 3,5 m/s2 

Nejistota (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena 

v souladu se standardní testovací metodou a m že 

být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou. 

• Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž 

využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich 

vlivu. 
 

VAROVÁNÍ: 
• Emise vibrací b hem skute ného používání 

elektrického ná adí se mohou od deklarované 

hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu 

použití ná adí. 

• Na základ  odhadu vystavení ú ink m vibrací v 

aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní 

opat ení k ochran  obsluhy (vezm te v úvahu 

všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í 

krom  doby pracovního nasazení i doba, kdy je 

ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu). 

 
ENH101-13 

Pouze pro zem  Evropy 

Prohlášení ES o shod  
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný 
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita: 
popis za ízení:  
Vibrační bruska 

. modelu/ typ: BO4555,  BO4556, BO4557, BO4558 

vychází ze sériové výroby 

a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím: 
98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od 

29. prosince 2009 

Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími 

normami i normativními dokumenty: 

EN60745 

Technická dokumentace je k dispozici u našeho 

autorizovaného zástupce v Evrop : 

Makita International Europe Ltd, 

Michigan, Drive, Tongwell, 

Milton Keynes, MK15 8JD, England 

 
8. dubna 2009 

 
000230 

Tomoyasu Kato 

editel 

Makita Corporation 

3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, JAPAN 

 
GEA010-1 

Obecná bezpe nostní 
upozorn ní k elektrickému ná adí 

  UPOZORN NÍ P e t te si všechna 
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení 

upozorn ní a pokyn  m že dojít k úrazu elektrickým 

proudem, požáru nebo vážnému zran ní. 

Všechna upozorn ní a pokyny si 

uschovejte pro budoucí pot ebu. 
GEB021-4 

 

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K 
VIBRA NÍ BRUSCE 
1. Vždy používejte ochranné brýle. B žné 

dioptrické brýle nebo slune ní brýle NEJSOU 
ochranné brýle. 

2. Držte nástroj pevn  . 
3. Nenechávejte nástroj b žet bez dozoru. 

Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 
4. Tento nástroj není vodot sný. Proto na 

povrchu dílu nepoužívejte vodu. 
5. P i broušení zajist te odpovídající odv trávání 

pracovišt . 
6. N které materiály obsahují chemikálie, které 

mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je 
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te 
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele. 

7. P i používání tohoto nástroje k broušení 
n kterých výrobk , nát r  a d eva m že být 
uživatel vystaven prachu obsahujícímu 
nebezpe né látky. Používejte odpovídající 
ochranu dýchacího ústrojí. 

8. P ed použitím se p esv d te, zda na se 
podložce nevyskytují trhliny i praskliny. 
Trhliny nebo praskliny mohou zp sobit 
poran ní. 

 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
 

VAROVÁNÍ: 
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti 
výrobku (získaný na základ  opakovaného 
používání) vedly k zanedbání dodržování 
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek. 
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení 



33 

bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu 
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní. 
 

POPIS FUNKCE 
 

POZOR: 
• P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho 

funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 
 

Zapínání 
Fig.1 

POZOR: 
• P ed p ipojením nástroje k elektrické síti vždy 

zkontrolujte, zda je nástroj vypnutý. 

Nástroj se uvádí do chodu stisknutím strany „I" spína e. 

Chcete-li nástroj zastavit, stiskn te stranu „O" spína e. 
 

MONTÁŽ 
 

POZOR: 
• Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce, 

vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 
 

Instalace a demontáž brusného papíru 
Fig.2 
Otev ete svorku papíru zvednutím pá ky a uvoln ním ze 

zajiš ovacího prostoru, potom vložte papír do záchytné 

ásti a zarovnejte okraje papíru se stranami základny. 

(Umíst ní papíru lze zjednodušit p edchozím ohnutím 

papíru). Jakmile je papír na míst , vra te pá ku do 

p vodní polohy. 
 

Fig.3 
Stejný postup zopakujte pro i druhý konec základny. 

Zajist te odpovídající napnutí papíru. 

Po vložení papíru se p esv d te, zda je bezpe n  

uchycen záchytnou ástí. V opa ném p ípad  se papír 

uvolní a m že za ít klouzat. D sledkem je 

nerovnom rné broušení. 
 

Fig.4 
P i používání vaku na prach vytvo te v brusném papíru 

otvory pomocí d rovací desky: 

1. Oto te nástroj vzh ru nohama. 

2. Umíst te d rovací desku na brusný papír tak, aby 

byly ohnuté strany d rovací desky zarovnány s 

okraji papíru. 

3. Zatla ením na d rovací desku vytvo te v brusném 

papíru otvory. 
 

POZOR: 
• P ed používáním nástroje d rovací desku 

odstra te. 

 
 
 

Pouze model BO4555 
 

POZNÁMKA: 
U této brusky používejte pouze brusný papír se suchým 

zipem 
 

Fig.5 
1. P evra te nástroj tak, aby se podložka nacházela 

naho e. 

2. Umíst te brusný papír tak, aby odpovídal tvaru 

základny. Dbejte, aby byly otvory na brusném 

papíru vyrovnány s otvory v podložce (do t chto 

otvor  bude nasáván prach, a proto je d ležité, 

aby nebyly zablokovány). 

3. P itla te pevn  papír na podložku. 

Demontáž brusného papíru: 
1. P evra te nástroj tak, aby se brusný papír 

nacházel naho e. 

2. Uchopte jeden roh brusného papíru a odloupn te 

jej z podložky. 
 

POZNÁMKA: 
• Je-li brusný papír v dobrém stavu, ponechejte si jej 

pro další použití. 
 

Vak na prach (p íslušenství) 
Fig.6 
Vak na prach usnad uje shromaž ování prachu a 

zvyšuje istotu p i broušení. Chcete-li p ipojit vak na 

prach, nasa te vstupní otvor vaku na prachovou hubici 

nástroje. Dbejte, aby byl vstupní otvor vaku na prachu 

umíst n p ímo nad výstupkem na prachové hubici. 

Nejlepších výsledk  dosáhnete, pokud vak na prach 

vysypete, jakmile je p ibližn  z poloviny plný. P i 

vysypávání na vak mírn  klepejte, aby se odstranilo co 

nejvíce materiálu. 
 

Instalace papírového vaku na prach 
(p íslušenství) 
Fig.7 
Umíst te papírový vak na prach na držák vaku tak, aby 

byla jeho p ední strana naho e. Vložte p ední upínací 

lepenku papírového vaku na prach do drážky na držáku 

papírového vaku na prach. 
 

Fig.8 
Poté stiskn te horní ást p ední upínací lepenky ve 

sm ru šipky tak, aby se zaháknula na há cích. 
 

Fig.9 
Fig.10 
Vložte zá ez papírového vaku na prach do vodítka na 

držáku papírového vaku na prach. Poté nainstalujte 

sestavu držáku papírového vaku na prach na nástroj. 
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PRÁCE 
Broušení 
Fig.11 

POZOR: 
• Nástroj nikdy nepoužívejte bez brusného papíru. V 

opa ném p ípad  m že dojít k vážnému poškození 

podložky. 

• Nikdy na nástroj nevyvíjejte p íliš velkou sílu. 

P ílišný tlak m že vést ke snížení ú innosti 

broušení, poškození brusného papíru a/nebo 

zkrácení životnosti nástroje. 

Uchopte pevn  nástroj. Zapn te nástroj a po kejte, 

dokud nedosáhne plné rychlosti. Poté opatrn  p iložte 

nástroj k povrchu zpracovávaného dílu. Lešticí bruska 

obecn  slouží k odstra ování malého množství 

materiálu najednou. Vzhledem k tomu, že kvalita 

povrchu je d ležit jší než množství odstra ovaného 

materiálu, netla te na nástroj sm rem dol . Základnu 

udržujte neustále zarovnanou s dílem. 
 

ÚDRŽBA 
 

POZOR: 

• Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu 

nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a 

vytažený ze zásuvky. 

Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI 

výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík  a 

veškerá další údržba i se izování provád ny 

autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s 

použitím náhradních díl  Makita. 
 

P ÍSLUŠENSTVÍ 
 

POZOR: 

• Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, 

doporu ujeme používat toto p íslušenství a 

nástavce. P i použití jiného p íslušenství i 

nástavc  m že hrozit nebezpe í zran ní osob. 

P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro 

jejich stanovené ú ely. 

Pot ebujete-li bližší informace ohledn  tohoto 

p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní 

st edisko firmy Makita. 

• Brusný papír (bez p edem vyd rovaných otvor ) 

• Papírový vak na prach 

• Držák papírového vaku na prach 

• D rovací deska 

• Vak na prach 
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Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

  

884717E974 


