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Vážený zákazník! 
 

Ďakujeme za Vašu dôveru v stroje Zipper. Aby ste mali zo stroja  dlhé roky radosť, prosíme Vás 
o pozorné prečítanie tohto návodu na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie 
a pokyny pre uvedenie do prevádzky a používanie Zipper rezačky betónu ZI-BES350. Správne 
používanie stroja bude tým ľahšie a vyhnete sa aj rôznym nedorozumeniam a škodám. 
Návod na použitie je súčasťou stroja a nesmie byť od stroja odstránený. Uschovajte návod pre 
prípad neskoršieho použitia a pokiaľ stroj odovzdávate niekomu tretiemu návod priložte! 
 
Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny! 

 
Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. 
Uľahčíte si tým riadne používanie stroja a predídete škodám a nedorozumeniam. 
Dodržiavajte upozornenia a bezpečnostné predpisy - ich nedodržaním môže dôjsť k Váš-
mu zranenia. 
Kvôli stálemu technickému vývoju našich výrobkov môžu mať vyobrazenia a obsah tohto návo-
du malé odchýlky. Ak by ste zistili akúkoľvek chybu, informujte nás, prosím. 

 
Technické zmeny vyhradené! 

 

POZOR! 
Skontrolujte stroj bezprostredne po vybalení, či je úplný a nepoškodený. Zistené závady a poško-
denia bezodkladne hláste Vášmu predajcovi. 

 

Autorské právo 
© 2010 

Táto dokumentácia je chránená autorským právom. 

Všetky práva vyhradené! Zvlášť nedovolené sú tlač, preklady, použitie fotografií a vyobrazení budú 
trestne stíhané - súdnym miestom je Wels! 

 

 

 

 

Adresa služby zákazníkom: 
 

Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH 

A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 
Tel 0043 (0) 7248 61116 - 700 
Fax 0043 (0) 7248 61116 – 720 

office@zipper-maschinen.at 
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1 TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

  ZI – BES350 

Motor / pohon  4-taktný OHV, 1-válec , bezolovnatý benzín 95 

Palivová nádrž liter 3.6 

Výkon motora  kW 3.1  

Ø diamantového kotúča mm 300-350 

Ø upínacieho otvoru mm 50 

Max. hĺbka rezu mm 110 

Max. otáčky ot/min 4300 

Štartér  Štartovací šnúra 

Akustický výkon LWA dB(A) 105 

Hmotnosť kg 90 

Rozmery mm 800x500x1100 

 

2 BEZPEČNOSŤ 

2.1 Správne použitie 

Rezačka betónu Zipper ZI-BES350 je výhradne určená pre následne uvedené činnosti pri dodr-
žaní bezpečnostných, prevádzkových a údržbárskych pravidiel, napísaných v tomto návode na 
použitie: 

 

Rezanie asfaltu a betónu pri dodržaní všetkých technických parametrov a bezpečnostných pra-
vidiel. 

 

Nesprávne použitie stroja alebo nedodržania podmienok a pokynov prevádzky a údržby, ob-
siahnutých v tomto návode, má za následok obmedzenie náhrady škody spoločnosťou Zipper 
GmbH. 

 

Svojvoľné manipulácie a zmeny stroja majú za následok stratu záruky a stratu práva na ná-
hradu škody. 

2.2 Bezpečnostné pokyny 

Varovné štítky a / alebo nálepky na stroji, ktoré sú poškodené alebo od-
stránené ihneď obnovte! 

 

Najdôležitejším faktorom dostatočnej bezpečnosti je dobrý zdravotný 
stav obsluhy. Pozornosť a súdnosť je najlepšou ochranou proti zrane-
niu. 

Zoznam všeobecných bezpečnostných pokynov si nekladie za cieľ 
postihnúť všetky nebezpečenstvá, ale pokúša sa vyzdvihnúť tie najdô-
ležitejšie z nich. 
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Jednotliví pracovníci sú povinní vyhľadať varovné a bezpečnostné 
značky ako na stroji, tak na pracovnom mieste, zoznámiť sa s nimi, 
porozumieť im a osvojiť si ich. 

 
 

 

 

Dostatočné osvetlenie pracovného miesta je nevyhnutné! 

 

Pri únave, zlej koncentrácii, popr. pod vplyvom liekov, alkoholu 
alebo drog je práca so strojom zakázaná! 

 

Pred každým použitím stroja skontrolujte jeho funkciu! Stav oleja v 
motore, stav diamantového kotúča, dotiahnutie všetkých skrutiek 
atď. 

Pravidelná údržba a kontrola má podstatný vplyv na bezpečnosť. 
 

 
 

 
 

Stále si buďte istí, že stroj je v istom a stabilnom postavení! 

Zvlášť buďte pozorní pri vlhku, sneženiu, poľadovici a na nerov-
ných pracovných plochách, ako aj na spádoch! 

 

Pošmyknutia, zakopnutia a pád sú hlavnou príčinou ťažkých úrazov 
a smrteľných zranení. Dávajte pozor na nerovných alebo klzkých 
pracovných plochách. 

 

Ťažké zranenia môže spôsobiť prevrátenie stroja! Nikdy nestúpajte 
na stroj, najmä nie, ak je v prevádzke! 

 

 
 

 

 

Stroj môže byť obsluhovaný iba odborne vyškolenou obsluhou. 
Nepovolané osoby a najmä deti, ako aj nevyškolené osoby 
sa musí zdržiavať mimo dosahu stroja!  

Obsluha stroja dovolená osobám starším ako 18 rokov. 

 
 

     

 

Ak pracujete so strojom, nenoste voľné šperky a ozdoby, široké a 
voľné šaty, kravatu, dlhé, rozpustené vlasy atď. 
Voľne ležiace predmety sa môžu dostať do pohyblivých častí stro-
ja a spôsobiť zranenie! 

 

 

   

 

Pri práci so strojom noste vhodné ochranné vybavenie  

(ochranné rukavice, okuliare, chrániče sluchu, ...)! 
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Výfukové plyny obsahujú jedovaté splodiny, ktoré negatív-
ne pôsobia na ľudské zdravie. Pracujte preto len v dob-
re vetraných priestoroch alebo vonku! 
 
Nikdy sa nedotýkajte karburátora, zapaľova-
cej sviečky, vzduchového filtra a motora počas prevádz-
ky. Nebezpečenstvo popálenia! 
  
Pred doplňovaním paliva alebo údržbou ap. nechaj-
te stroj vychladnúť .  

 
 

 

 

Pracujúci stroj nesmie byť ponechaný bez dozoru!  

Pred opustením stroja vypnite motor a počkajte, kým sa nezastaví!  

 

2.3 Osobitné riziká a nebezpečenstvá pri práci s rezačkou betónu 

Rezačky betónu sú ťažké zariadenia a mali by byť postavené dvoma osobami s dostatočnou 
silou, pomocou zdvíhacích rukovätí umiestnených na stroji. Je možné použiť aj primeranú 
zdvíhacie techniku. 

 

Pomliaždeniny 

Minimalizujte nebezpečenstvo pomliaždenín nosením ochrannej obuvi s vystuženou špičkou. 

Ruky a nohy držte ďalej od pohyblivých súčastí stroja kvôli nebezpečenstvu zranenia. Mini-
malizujte nebezpečenstvo spôsobenia pomliaždenie vašich nôh používaním vhodnej pracovnej 
obuvi s oceľovými chráničmi. 

 

Uistite sa, že stroj a obsluha stoja stabilne na rovnom stanovišti a že sa stroj počas prevádz-
ky neprevráti, neskĺzne alebo nespadne. 

 

Zranenie diamantovým kotúčom 

Kontakt s rotujúcim diamantovým kotúčom vedie k ťažkým zraneniam. 

Stroj presúvajte za pomoci riadiaceho držadlá pri bezpečnom a istom postoji ZA strojom. V 
okruhu 15 m sa nesmú nachádzať žiadne osoby. 

 

Odletujúce kúsky asfaltu a betónu 

Nikdy neodstraňujte ochranný kryt proti odletujúcim kúskom. Poškodený kryt ihneď nahraďte 
novým. Používajte certifikované ochranné okuliare, odolné proti roztriešteniu. 

 

Zdroje nebezpečenstva na pracovisku 

Uistite sa, že je miesto práce stabilné a že sa nezrúti vplyvom vibrácií a rezania. 

Skontrolujte, či nie sú v dosahu rezania žiadne káble pod napätím, plynové alebo vodovodné  
potrubia, ktoré by mohli byť rezaním poškodené. 

Buďte opatrní, ak pracujete v blízkosti nechránených vrtov alebo výkopov. Prevádzka stroja 
je na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. 

 

Nebezpečenstvo požiaru 

Dotykom tlmiča výfuku a ostatných horúcich častí stroja po dlhšej prevádzke môže dôjsť k 
ťažkým popáleninám. 
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Nebezpečenstvo ohňa a výbuchu 

Benzín je veľmi ľahko zápalný a za určitých podmienok aj výbušný. 

NIKDY nedopĺňajte benzín alebo olej počas prevádzky alebo ak je stroj horúci. 

Pri tankovaní a na miestach skladovania paliva nefajčite a nevstupujte s otvoreným ohňom 
alebo zdrojmi iskier. 

Pri tankovaní nádrž neprepĺňajte a zabráňte rozliatiu benzínu. 

Ak k rozliatiu benzínu dôjde, uistite sa, že pred štartom stroja je poliata oblasť suchá a čistá. 

Uistite sa, že po tankovaní je uzáver nádrže správne zaskrutkovaný. 

 

Chemické nebezpečenstvo 

Benzínové alebo dieselové motory nikdy neprevádzkujte alebo netankujte v uzavretom prie-
store bez dostatočného vetrania. 

Kysličník uhoľnatý, obsiahnutý vo výfukových plynoch pohonných jednotiek môže pri vdých-
nutí spôsobiť poškodenie zdravia alebo smrť. Preto stroj používajte len v dobre vetraných 
priestoroch alebo vonku. 

 

Ohrozenie hlukom 

Nadmerný hluk môže spôsobiť poruchu sluchu a krátkodobú alebo aj trvalú stratu sluchu. 
Noste certifikovanú ochranu sluchu podľa zdravotných a bezpečnostných noriem, aby ste ob-
medzili zaťaženie hlukom. 

 

Zvlášť ochranný odev 

Mimo všeobecných bezpečnostných pokynov pre nosenie ochranných odevov sa musí nosiť 
špeciálny ochranný odev a obuv pri práci s horúcim asfaltom a živičnou zmesou. 

 

Údržba 

Uistite sa, že všetky práce na motore a stroji budú vykonávané iba kvalifikovanými pracov-
níkmi. 

Pred odobratím krytu alebo pred začatím údržby a nastavenia stroja sa presvedčte, že vypí-
nač stroja je v polohe OFF (vypnuté) a zapaľovací kábel je odstránený zo zapaľovacej svieč-
ky. 
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3 PREVÁDZKA 

Na stroji sa nachádza len niekoľko prvkov pre vašu údržbu. Nie je dovolené stroj ro-
zoberať. Opravy môže vykonávať len odborník! 

 

Príslušenstvo: Používajte iba príslušenstvo dodávané vaším predajcom firmy Zipper! 

S otázkami a problémami sa obracajte na našu zákaznícku poradňu. 

3.1.1 Transport 

Stroj zdvíhajte len zdvíhacími lanami (pásmi) a vhodným zdví-
hacím zariadením. Laná zaveste na k tomu určené miesto na 
ráme stroja. 

 

Pred presunom vysuňte diamantový kotúč do hornej polohy. 

3.1.2 Čistenie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 POZOR 
 

 

 

Čistenie a prípravu na uvedenie do prevádzky vykonávajte pri vyp-
nutom stroji! 

Pri náhodnom zapnutí stroja hrozia škody a zranenia! 

Preto platí: 

Pred začatím údržby stroj vypnite! 

 

3.1.3 Uvedenie do prevádzky 

 

Pri prvom uvedení do prevádzky 

 

 Stroj je dodávaný v predmontovanom stave, je nutné na-
montovať iba diamantový kotúč a ovládacie držadlo: 

 

 Montáž diamantového kotúča 

 

Vypnite vypínač motora - OFF. Odstráňte čierny kryt ko-
túča. S dodaným plochým kľúčom uvoľnite matku a zlož-
te ju z vretena. Odstráňte vonkajšiu prírubu, nasaďte kotúč a prírubu matkou opäť dotiah-
nite. Matka sa pri otáčaní sama doťahuje. 

 

POKYN 
 

 
 

Použitie riedidiel, agresívnych chemikálií a kief vedie k poškodeniu 
stroja! 

Preto platí: 
Pri čistení používajte len vodu s jemným čistiacim prostriedkom. 
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Nastavte napnutie remeňov po 5 minútach behu naprázdno. Počas prvého dňa práce napätia 
remeňov kontrolujte častejšie. Remene sú správne napnuté, ak pri plnom zaťažení nešmýkajú. 
Prílišné napnutie skracuje životnosť remeňov. 

Pred každým použitím: 

Skontrolujte stav oleja. Hladina oleja musí dosahovať až k hrdlu plniaceho otvoru. 

Skontrolujte pevné upnutie kotúča, dotiahnutie upínacie matky a ostatných skrutkových spojov 
na stroji. 

Skontrolujte stav paliva, popr. doplňte (bezolovnatý benzín 95) 

Pred mokrým rezaním skontrolujte stav vody v žltej nádrži.  

 

3.1.4 Zapnutie 

 

Studený štart 

 

• Vypínač (C) prepnite na ON 

• Palivový kohút (A) plne ot-
vorte 

• Páku plynu (D) nastavte na 
stredné otáčky (do strednej 
polohy) 

• Páčku sýtiča uzavrite (B) 

• Štart štartovacou šnúrou: za 
šnúru ľahko zatiahnite, až ucí-
tite odpor, nechajte šnúru na-
vinúť späť, potom silno zatiah-
nite. 

• Ak motor ani po 3. zatiahnu-
tí nenaskočí, otvorte trochu 
páčku sýtiča. 

• Po naštartovaní motora páč-
ku sýtiča otvorte, pákou plynu 
nastavte voľnobežné otáčky. 

• Motor nechajte niekoľko mi-
nút bežať bez zaťaženia. 

• Pri rezaní páku plynu nastavte na maximálne otáčky! 

 

Teplý štart 

 

• Vypínač (C) prepnite do polohy ON 

• Otvorte palivový kohútik 

• Plynovú páku (D) nastavte na stredné otáčky 

• Páčku sýtiča (B) otvorte, pri teplom štarte žiadne sýtenie. 

• Štartovacou šnúrou motor naštartujte. 
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3.1.5 Vypnutie 

 

Pre zvýšenie životnosti vášho motora nechajte ho pred vypnutím bežať 3-5 minút na voľnobeh. 

 

• Vypínač (C) prepnite do polohy OFF 

• Palivový kohút (A) uzavrite 

3.1.6 Obsluha 

  Bezpečné pracovisko, bezpečný pracovný odev, stroj pred použitím skontrolujte podľa bo-
du 3.1.3 na pripravenosť na prevádzku. 

 Kotúč nastavte do hornej polohy, koliesko značenia rezu (červene koliesko na tyčke) sklopte, 
nastavte stroj do línie rezu. 

 Otvorte ventil na spodku nádrže s vodou 

 Stroj podľa bodu 3.1.4 naštartujte 

 Kotúč pomaly spúšťajte dolu a prehlbujte pomalý rez až po dosiahnuieí potrebnej hĺbky. 

 Režte iba tak rýchlo, ako to materiál dovoľuje. Ak sa pri rezaní kotúč nadvíha, spomaľte 
rýchlosť posuvu! 

 • Pri hĺbkach rezu vyšších ako 90mm je nutné túto dosiahnuť v dvoch pracovných krokoch. 

 • Správny cit pre rýchlosť posuvu je veľmi dôležitý. Posúvajte stroj dostatočne rýchlo, aby 
kotúč mohol materiál spracovať, keď však otáčky kotúča poklesnú, rýchlosť posuvu spomaľte. 

 

KOTÚČ NESMIE BYŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NAMÁHANÝ Z JEDNEJ STRANY! 

 

STROJ SA NESMIE PREVÁDZAŤ BEZ OCHRANNÝCH KRYTOV A OCHRANNÉHO VYBAVENIA! 

 

NESNAŽTE SA KOTÚČ DO MATERIÁLU NATLAČIŤ, NECHAJTE HO ZAREZAŤ SA DO MATERIÁLU . 

 

NEVYKONÁVAJTE DLHÉ REZY. 

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA BEZ VODNÉHO CHLADENIA MAX. 30 SEKÚND. 

 

NEVYKONÁVAJTE SUCHÉ REZY S KOTÚČMI, URČENÝMI NA MOKRÝ REZ. 

 

NIKDY NEREŽTE KRIVKY, KOTÚČ NIKDY NENASADZUJTE DO REZU ŠIKMO. 
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ÚDRŽBA 

 

3.2 Údržba 

• Pred každým použitím skontrolujte stav oleja v motore 

• Skontrolujte napnutie remeňov 

• Denne namažte ložiská vretena kotúčae 

• Pred každým použitím skontrolujte správne a pevné upnutie kotúča 

• Pred každým použitím skontrolujte čistotu vzduchového filtra 

• Pred každým použitím skontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov 

3.3 Vzduchový filter (každých 100 hodín) 

1. Vyberte vzduchový filter. 

2. Vyperte filter vo vhodnom roztoku. 

3. Nakvapkajte motorový olej na filter. 

4. Prebytočný olej odstráňte vyžmýkaním filtra. 

 

POZOR: STROJ NIKDY NEPREVÁDZKUJTE BEZ VZDUCHOVÉHO FILTRA 
ALEBO S NEUDRŽIAVANÝM FILTROM! 

3.4 Zapaľovacia sviečka (každých 50h) 

 

• Zložte zapaľovací kábel, vyskrutkujte sviečku. 

 

• Kefou odstráňte eventuálne usadeniny. 

 

• Skontrolujte, či sviečka nie je zafarbená. 

 

• Skontrolujte vzdialenosť kontaktov. Štandard: 0.7 ~ 0.8mm 

3.5 Výmena motorového oleja 

• Odporúčame použiť kvalitný motorový olej SAE 10W30 pre štvortaktné zážihové motory 

• Výmenu oleja vykonávajte 20 minút po prevádzke, keď je olej ešte teplý 

• Stroj umiestnite na pevnom rovnom podklade 

• Starý olej vypustite do vhodnej nádoby 

• Olej ekologicky zlikvidujte. Rozliaty olej ihneď odstráňte 

4 SKLADOVANIE 

Ak bude stroj skladovaný dlhšie ako 30 dní: 
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así toto vykonávajte po každej 
prevádzke) 

alca motora. Naskrutkujte zapa-
ľovací sviečku a motor niekoľkokrát pretočte, aby sa olej vo valci dobre rozptýlil. 

čistom mieste. 

5 ODSTRÁNENIE ZÁVAD 

ZÁVADA MOŽNÁ PRÍČINA ODSTRÁNENIE 

Kotúč „hádže“ Vreteno kotúča  Skontrolujte ložiská, vreteno, 
prírubu a matku - pri poškodení 
vymeňte 

Kotúč  nereže Kotúč  je príliš tvrdý pre rezaný ma-
teriál. 

Kotúč  je otupený 

Zvoľte odpovedajúci kotúč pre 
rezaný materiál. 

Kotúč  vymeňte 

Kotúč  vibruje Nedotiahnutá matka príruby 

Znečistená príruba / matka 

Zle namontovaný kotúč 

Dotiahnuť 

Očistiť a dotiahnuť 

Skontrolovať, správne namonto-
vať 

Motor neštartuje Stav paliva? 

Vypínač motora na ON? 

Kontakt na sviečke? 

Funkčná sviečka? 

Znečistený vzduchový filter? 

Upchatý palivový kohútik? 

Porucha na motore? 

Doplniť 

Prepnúť do polohy ON 

Kábel sviečky správne pripojiť 

pozri údržba 

pozri údržba 

vyčistiť 

kontaktujte predajcu 

 

6 LIKVIDÁCIA 

Nelikvidujte stroj ZI-BS350 do odpadu. Kontaktujte Vaše miestne úrady pre informácie o 
správnej likvidácii. 

Pred likvidáciou stroja vypustite zvyšky paliva, motorového a prevo-
dového oleja a tieto nechajte odborne zlikvidovať! 

Neodborná likvidácia stroja môže viesť k znečisteniu pôdy, podzem-
ných vôd škodlivými látkami a tým aj k ohrozeniu Vášho zdravia a vý-
živy. 

Správna likvidácia: Demontujte stroj čo najviac je možné a jednotlivé 
komponenty rozdeľte a nechajte odborne recyklovať. 
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8 OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV 
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Použitím náhradných dielov Zipper dosiahnete ideálneho výsledku. 
Optimálna presnosť dielov znižuje čas opravy a predlžuje životnosť 
stroja. 

 
 

POKYN 
 

 
 

Použitie dielov iných výrobcov vedie k strate záruky! 

 

K tomu platí: 

Pri výmene dielov používajte iba originálne diely 

 

Zoznam náhradných dielov a ich nákres si môžete v prípade potreby vyžia-
dať od služby zákazníkom  firmy Zipper. 
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9 PREHLÁSENIE O ZHODE 

 

 

EU –  PREHLÁSENIE O ZHODE 

Z.I.P.P.E.R® AUSTRIA GmbH 

AT-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 

Tel.: +43/72480/61116-701; Fax.: +43/7248/61116-721 

www.zipper-maschinen.at 
office@zipper-maschinen.at 

 

Popis 

 Z.I.P.P.E.R Rezačka betónu 

Typ 

 ZI-BES350 

EU - normy 

 98/37/EC  

2004/108/EC   

Registračné číslo 

 GB/1067/1413/08 Issue 1 

Dátum vydania 

 28.10.2008 

Vystavujúci úrad 

 AV Technology LTD 

AVTECH House, Birdhall Lane, Cheadle Heath 

Stockport Cheshire SK3 0XX  

United Kingdom 

 

 Týmto vyhlasujeme, že hore uvedené typy strojov spĺňajú bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem 
EÚ. Toto vyhlásenie stráca svoju platnosť, ak by došlo k zmenám alebo úpravám stroja, ktoré nami neboli 
odsúhlasené. 

 

 

 Grieskirchen, 15.10.2009     

 Miesto / Dátum   Podpis 

Erich Humer (konatel) 

 

 

http://www.zipper-maschinen.at/
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Sledovanie výrobku 
 

 

Aj po dodaní náš výrobok sledujeme. 

Pri procese zlepšovania výrobkov sme závislí na Vás a Vašich skúse-
nostiach z práce so strojom. Problémy, ktoré pri práci nastanú, poru-
chy, určité situácie v prevádzke sú dôležité aj pre ostatných užívate-
ľov. Prosíme Vás preto o zaznamenanie Vašich skúseností a poznat-
kov z prevádzky a ich zaslanie na našu adresu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z.I.P.P.ER MASCHINEN GmbH 

A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 
Tel 0043 7248 61116 - 700 
Fax 0043 7248 61116 – 720 

office@zipper-maschinen.at 
 

 


