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Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uchovejte pro další použití! Nezahazujte ho! 
Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické změny vyhrazeny! 
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Symboly používané v tomto dokumentu 
 

 

Nebezpečí 
Tento symbol varuje před poraněním osob. 

  

! Pozor  
Tento symbol varuje před hmotnou škodou nebo ekologickou újmou. 

  
→ Výzva k činnosti  

 
 
 
1 Pokyny k bezpe čnosti   
 

1.1 Stanovený ú čel pou žití  
 
Tento stroj je určen pro čištění potrubí výhradně pro čištění potrubí o průměru 50 – 250 
mm. Stroj se smí používat pouze uvedeným stanoveným způsobem!  

 
1.2 Všeobecné bezpe čnostní pokyny  

 

 

POZOR! V rámci ochrany proti úderu elektrickým proudem a proti nebezpečí 
poranění a požáru je při používání elektrického nářadí nutné dodržovat níže 
uvedená základní bezpečnostní opatření. 

Tyto informace si p řed použitím tohoto elektrického ná řadí přečtěte a bezpečnostní 
pokyny řádně uschovejte.  
Údržba:  
1 Pravidelné čištění, údržba a mazání . Před každým nastavováním, údržbou či opravou 

vytáhněte zástrčku ze sítě.  
2 Opravami vašeho p řístroje vždy pov ěřte odborn ě proškolené osoby. Používejte 

pouze originální náhradní díly . Tak bude zajištěno zachování bezpečnosti stroje.  
Bezpečnost práce:  
1 Udržujte po řádek na pracovišti . Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům.  
2 Zohledn ěte vlivy okolního prost ředí. Nevystavujte elektrické nářadí dešti. Elektrické 

nářadí nepoužívejte ve vlhkém či mokrém prostředí. Zajistěte dobré osvětlení 
pracoviště. Elektrické nářadí neprovozujte v prostorech ohrožených požárem či explozí.  

3 Chraňte se p řed úderem elektrického proudu . Vyhněte se kontaktu částí těla 
s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické trouby, chladicí zařízení).  

4 Zabraňte přístupu jiných osob . Zajistěte, aby jiné osoby, zvláště děti, nepřišly do 
kontaktu s elektrickým nářadím či kabelem. Zabraňte jejich přístupu do prostoru, ve 
kterém pracujete.  

5 Nepoužívané elektrické ná řadí uložte na bezpe čném míst ě. Nepoužívané elektrické 
nářadí by se mělo uchovávat na suchém, zvýšeném nebo uzavřeném místě mimo 
dosah dětí.  

6 Nepřetěžujte elektrické ná řadí. V uvedeném výkonovém rozsahu budete pracovat 
lépe a bezpečněji.  

7 Používejte správné elektrické ná řadí. Pro náročné aplikace nepoužívejte stroje se 
slabým výkonem. Elektrické nářadí nepoužívejte pro jiné než stanovené účely. Tak 
například nepoužívejte ruční kotoučovou pilu na řezání větví či dřevěných polen.  

8 Používejte vhodný pracovní od ěv. Nenoste volný oděv ani šperky – mohlo by dojít k 
jejich zachycení pohyblivými částmi stroje. Při práce ve venkovním prostoru 
doporučujeme používat obuv s neklouzavou podrážkou. Pokud máte dlouhé vlasy, 
používejte vlasovou síťku. 



9 Používejte ochranné pracovní pom ůcky . Noste ochranné brýle a při pracích, u 
kterých dochází k prašnosti, používejte dýchací masku. 

10 Připojte za řízení na odsávání prachu . Pokud je k dispozici zařízení na odsávání a 
zachycení prachu, ujistěte se, že je připojeno a správně používáno.  

11 Kabel nepoužívejte k ú čelům, ke kterým není ur čený . Nepoužívejte kabel pro 
vytažení zástrčky ze síťové zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými 
hranami.  

12 Zajist ěte obráb ěný p ředmět. Pro uchycení obráběného předmětu používejte upínací 
přípravek nebo svěrák. Obráběný předmět je tak upevněn bezpečněji než rukou.  

13 Dbejte p řirozeného držení t ěla. Mějte bezpečné postavení a vždy udržujte rovnováhu.  
14 Pečlivě ošet řujte ná řadí. Udržujte řezací nástroje ostré a čisté, lépe a bezpečněji se 

s nimi pracuje. Dbejte pokynů týkajících se mazání a výměny nástrojů. Pravidelně 
kontrolujte přípojné vedení elektrického nářadí a v případě poškození ho nechejte 
vyměnit autorizovanou odbornou osobou. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a 
v případě poškození je vyměňte. Udržujte madla v suchém stavu a zbavené nečistot, 
mastnoty a oleje.  

15 Vytahujte zástr čku ze sít ě. Platí, když elektrické nářadí není používáno, před jeho 
údržbou a při výměně nástrojů jako např. řezný lis, vrták, fréza.  

16 Nenechte zastr čené klíče pro upevn ění nástroj ů. Před zapnutím zkontrolujte, zda 
jsou odstraněné klíče a seřizovací přípravky.  

17 Zajist ěte, aby nedošlo k neúmyslnému zapnutí . Před připojením zástrčky do 
elektrické zásuvky se ujistěte, že je hlavní spínač je vypnuté poloze.  

18 Pro práci ve venkovním prostoru používejte prodlužo vací kabel . Zde používejte 
pouze pro tento účel schválené a označené prodlužovací kabely.  

19 Věnujte práci pozornost . Dávejte pozor na to, co děláte. K práci přistupujte s 
rozvahou. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud nejste plně soustředěni.  

20 Kontrolujte elektrické ná řadí z hlediska p řípadného poškození . Před dalším 
použitím elektrického nářadí je nutné pečlivě prověřit, zda jeho ochranná zařízení nebo 
lehce poškozené části bezchybně a řádně fungují. Zkontrolujte, zda pohyblivé části 
stroje řádně fungují, nezasekávají se a zda nejsou poškozené. Všechny části musí být 
řádně namontované a musí splňovat veškeré podmínky pro zajištění bezchybného 
provozu elektrického nářadí. Pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak, musí se 
poškozená ochranná zařízení a díly nechat řádně opravit či vyměnit v autorizovaném 
odborném servisu. Poškozené spínače je nutné nechal vyměnit v zákaznickém servisu.  
Nepoužívejte elektrické nářadí se spínačem, který nelze zapnout resp. vypnout.  

21 Pozor!  Používání jiných nástrojů a jiného příslušenství může vést k riziku vašeho 
poranění.   

22 Opravami elektrického ná řadí pov ěřte odborného elektriká ře. Toto elektrické nářadí 
odpovídá příslušným bezpečnostním normám. Opravy smí provádět pouze odborný 
elektrikář za použití originálních náhradních dílů; jinak může být uživatel vystaven riziku 
úrazu. 

 
1.3 Speciální bezpe čnostní pokyny  

 
Prostudujte si všeobecné bezpečnostní pokyny (viz kapitola 1.2)!  
Pracujte pouze na řádně a dle „ustanovení VDE“ instalovaných elektrických vedeních.  
Při čištění používejte gumovou obuv (izolace).  
Spirála se nikdy nesmí pohybovat mimo vodicí hadici! 



Mechanické čištění potrubí by se mělo vždy provádět shora směrem k ucpané části 
potrubí.  
Dbejte na to, aby při čištění potrubí nedošlo k manipulaci s hydranty (kohouty), která přivádí 
vodu do čištěného potrubí. Může na nich dojít ke vzdutí!  
Při čištění nenechte nikdy stroj pracovat bez dozoru!  

 
1.4 Prvky významné z hlediska bezpe čnosti  

 

 

Ochranné kryty:  všechny rotující části stroje jsou zabezpečené ochrannými 
kryty. Jejich odstraňování a/nebo provozování stroje bez nich je přísně 
zakázáno. 

 

 

Vodicí hadice:  vodicí hadice slouží pro ochranu otáčející se spirály a 
umožňuje její cílené zavedení do potrubí. 

 
2 Technické údaje  
 

 R 80 R 100 SP 
Výkon motoru ..................................... 1,4 kW 1,4 kW  
Napětí ................................................. 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz  
Pracovní otáčky .................................. 467 U/min 467 U/min 
Hmotnost ............................................ 52 kg 57 kg  
Průměr spirál ...................................... Ø 22, Ø 32 Ø 22, Ø 32 
Max. pracovní délka vč. spirály Ø 22 .. 70 m 70 m  
Max. pracovní délka vč. spirály Ø 32 .. 80 m 100 m  
Průměr trubky se spirálou ………........ Ø 50 až Ø 250 mm Ø 50 až Ø 250 mm 

  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:  
Hladina akustického tlaku (LpA) .......... 80 dB (A) ¦ KpA 3 dB (A) 80 dB (A) ¦ KpA  3 dB (A)  
Hladina akustického výkonu (LWA) ….. 91 dB (A) ¦ KWA 3 dB (A) 91 dB (A) ¦ KWA 3 dB (A) 

  Hladina hluku při práci může přesáhnout hodnotu 85 dB (A). Používejte ochranu sluchu!  
  Hodnoty jsou měřené podle EN 61029-1:2010.  

 
3 Připojení k síti  
 

3.1 Uvedení spína če PRCD do provozu  
 

!  Pouze pro střídavý proud! Ověřte hodnotu napětí v síti! 

 
Před každým spuštěním stroje otestujte funkci PRCD spínače následujícím postupem:  
1. Připojte konektor PRCD spínače do zásuvky.  
2. Stiskněte tlačítko RESET. Barva indikace se změní ČERVENOU (ON).  
3. Vytáhněte konektor ze zásuvky. Indikace se vypne.  
4. Zopakujte kroky 1. a 2.  
5. Stiskněte tlačítko TEST. Červená indikace se vypne.  
6. Pro zapnutí stroje (ČERVENÁ) stiskněte tlačítko RESET.  

 

 

Tato jednotka slouží na ochranu proti chybám na připojeném zařízení, nikoliv 
proti chybám na zařízení předřazeném. 

 



 
4 Funkce stroj e 
 

4.1 Konstrukce  / Popis  
 

4.1.1 Vybavení stroje                                                                        (A) 
 

1 ruční páka 4 skříňka na nástroje  
2 reverzní spínač 5 přední ochranný kryt  
3 vodicí hadice 6 zásuvka „schuko“ (R 100 SP)  

 
4.1.2 Popis funkce  

 
Stroje pracují na principu „Sectional Cable“, což znamená, že je vzájemně spojováno pouze 
tolik spirál či tyčí, kolik je potřeba. Síla motoru se na spirálu přenáší pomocí ruční páky přes 
sadu upínacích čelistí.  
 
Pro pohon slouží výkonný elektromotor, který lze pomocí reverzního spínače přepínat na 
levotočivý a pravotočivý chod. Přenos síly na spirálu resp. upínací čelisti zajišťuje řemenový 
pohon. Stroje mohou pracovat se spirálami o průměru 22 a 32 mm při použití odpovídající 
sady upínacích čelistí. Spirály o průměru 22 až 32 mm se mohou používat na potrubí do 
průměru 250 mm.  

 
4.2 Uvedení stroje do pro vozu  

 
→ Na pracovišti zkontrolujte elektrickou instalaci.  

 
4.3 Obsluha stroje                                                                                (B) 

 

 

Varování!  Při obsluze stroje na čištění potrubí je nutné dodržovat veškeré 
pokyny týkající se bezpečnosti osob a stroje! 

 
Zavedení spirály do potrubí:  
→ Stroj umístěte ve vzdálenosti cca 1 m od vstupu do potrubí.  
→ Zástrčku stroje připojte k odpovídající síti.  
→ Vodicí hadici (obr. B-1 ) navlékněte na vertikální čepy (zadní strana pouzdra stroje) a 

upevněte pomocí křídlatých šroubů.  
→ Zasuňte spirálu do stroje a vpředu připojte vhodnou koncovku (obr. B-2 ). Zvolte 

takovou koncovku, který odpovídá předpokládanému druhu znečištění potrubí.  

!  Pozor! P řed provedením ru čního zásahu si natáhn ěte rukavice! 

→ Spirálu s koncovkou zasuňte kousek do čištěného potrubí, dokud nenarazíte na odpor 
(ucpané místo).  

→ Spirálu vytáhněte ze stroje tak, aby se vytvořil mírný oblouk (obr. B-3 ).  
→ Stroj zapněte pomocí zabudovaného reverzního spínače (2) (pravotočivý chod). 

Zkontrolujte sm ěr otáčení!   
→ Vytvořený oblouk zatlačte rukou dolů, aby se vytvořil tlak ve směru k ucpanému místu.  

!  
Důležité : spir ála se do potrubí a do ucpaného místa musí zavrtat,  nikoliv 
zatlačit! 

→ Dostane-li se vytvořený oblouk na spirále do potrubí, uvolněte ruční páku (1) a 
povytáhněte spirálu ze stroje tak, aby se vytvořil nový oblouk.  

→ Postup s vytvořením oblouku a pohybem rotující spirály směrem do ucpaného místa 
opakujte tak dlouho, dokud se ucpané místo neodstraní.  

Pokud koncovka v ucpaném místě potrubí uvízne, přepněte stroj na levotočivý chod a 
pohybem vpřed a vzad spirálu uvolněte. 



 
4.4 Vytažení spirály z potrubí  

 
→ Po odstranění ucpání vytáhněte rotující spirálu ručně z potrubí, dokud se na ní 

nevytvoří mírný oblouk.  
→ Uvolněte ruční páku (1) a nepohybující se spirálu zasuňte zpět do stroje.  
→ Opět stiskněte ruční páku (1) – spirála se začne otáčet.  
→ Tyto operace provádějte opakovaně tak často, dokud všechny segmenty spirály nejsou 

z potrubí venku.  
 

4.5 Spojování a rozpojování koncovek/spirál                              (B-2) 
 

Rozpojení:  
Rozpojovací klíč zasuňte do otvoru a koncovku/spirálu vytáhněte ze spojky do strany.  
Spojení:  
Koncovku/Spirálu nasuňte na spojku tak, aby zaskočila.  

 
4.6 Vyřazení z provozu  

 
→ Stroj vypněte pomocí reverzního spínače (2) a vytáhněte zástrčku ze sítě.  
→ Vodicí hadici (3) odpojte od stroje.  
→ Segmenty spirály vytáhněte z potrubí a vyjměte ze stroje.  
→ Uložte spirálu do koše. Předtím koncovky a spirály očistěte.  

 
5 Odstra ňování závad  
 

Závada Možná p říčina Řešení 
Stroj se neuvede do 
činnosti 

Stroj není pod proudem Zkontrolovat připojení 
Vadný hlavní spínač Kontaktovat zákaznický servis 
Vadný motor Kontaktovat zákaznický servis 
PRCD spínač Stisknout tlačítko RESET na 

PRCD spínači 
Spirála se stisknutém 
madlu neotáčí  

Opotřebované upínací čelisti  Vyměnit upínací čelisti 
Opotřebovaný ozubený řemen Vyměnit ozubený řemen 

 
6 Ošetřování a pravidelná údržba  
 

 

Pozor:  před každým ošetřováním a pravidelnou údržbou vytáhněte zástrčku 
ze sítě! 

 
6.1 Ošetřování  

 
Se strojem zacházejte pečlivě a pravidelně ho ošetřujte.  
Po každém použití vyčistěte a nakonzervujte spirály a koncovky. Pro tento účel 
doporučujeme používat náš speciální ošetřovací přípravek „ROWONAL“ (viz kapitola 7. 
Příslušenství). Stroj má pracovní hřídel, na které se v prostoru upínacích čelistí nachází 
místo, které je po každých deseti hodinách provozu nutné promazat univerzálním tukem. 
Všeobecně platí, že všechny pohyblivé části nacházející se v pracovním prostoru upínacích 
čelistí je nutné pravidelně mazat.  

 
6.2 Údržba a opravy  

 

 

Důležité!  Veškeré práce související s údržbou a opravami smí vykonávat 
pouze odborně proškolené osoby. 



 
6.3 Výměna upínacích čelistí                                       (B-4) 

 
→ Demontujte přední ochranný kryt.  
→ Povolte dva šrouby s válcovou hlavou na předním krytu.  
→ Odstraňte přední kryt. 



→ Vyjměte jednotlivé upínací čelisti a vyměňte je za nové.  
→ Montáž se provádí v opačném pořadí. 

 
7 Příslušenství  
 

Název dílu  Číslo dílu ROTHENBERGER 
Koš na spirálu Ø 22 mm x 22.5 číslo dílu 72112  
Koš na spirálu Ø 22, 32 mm x 18  číslo dílu 72111  
Vodicí hadice číslo dílu 72559  
Upínací čelisti Ø 22 mm číslo dílu 72561  
Upínací čelisti Ø 32 mm číslo dílu 72562 
Rozpojovací klíč Ø 22, 32 mm  číslo dílu 72101 
Teleskopická vodicí trubka Ø 22, 32 mm / 1.9 – 4.3 m číslo dílu 72131 
Přípravek pro vytažení spirály číslo dílu 72135 
Sada standardních spirál/koncovek Ø 32 mm číslo dílu 072962X 
Přípravek na odstraňování koroze ROWONAL (5 l) číslo dílu 72140 
ROWONAL Spiralen-Kombi-Spray (0.2 l) číslo dílu 72142 
Pracovní rukavice (levá) číslo dílu 72120  
Pracovní rukavice (pravá) číslo dílu 72121 

www.rothenberger.com  
 
8 Zákaznický servis  
 

Zákaznické servisy firmy ROTHENBERGER (viz seznam v katalogu nebo online) Vám jsou 
k dispozici pro vaši pomoc a pro nabídku náhradních dílů a servisních služeb.  
Příslušenství a náhradní díly objednávejte u svého odborného prodejce nebo na naší 
servisní „after sales“ hotline:  
Telefon: + 49 (0) 61 95 / 800 – 8200  
Fax: + 49 (0) 61 95 / 800 – 7491  
E-mail: service@rothenberger.com  
www.rothenberger.com  

 
9 Likvidace  
 

Jednotlivé části stroje jsou cennými surovinami a možno je odevzdat k recyklaci. Pro tento 
účel jsou k dispozici autorizovaná a certifikovaná sběrná místa. Pro ekologickou likvidaci 
nerecyklovatelných dílů (např. elektronika) prosím kontaktujte příslušný úřad pro nakládání 
s odpady. 

 
Platí pouze pro státy EU: 

 

Elektrické nářadí neodhazujte do domovního odpadu! V souladu s ustanovením 
Směrnice č. 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických přístrojích a 
jejím uplatněním v legislativě jednotlivých států musí být nepoužitelné elektrické 
nářadí shromažďováno zvlášť a odevzdáno k ekologické recyklaci. 

 
Platí pouze pro N ěmecko:   
Likvidaci Vašeho přístroje ROTHENBERGER za Vás provede firma ROTHENBERGER 
zdarma! Přístroj prosím odevzdejte Vašemu nejbližšímu obchodnímu zástupci firmy 
ROTHENBERGER Service Express. Který z těchto obchodních zástupců firmy 
ROTHENBERGER sídlí ve Vaší blízkosti, to se dozvíte na našich webových stránkách 
www.rothenberger.com. 

 


