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РУКО
ОВОДСТВ
ВО (ИНСТ
ТРУКЦИЯ
Я) ПО ЭКС
СПЛУАТА
АЦИИ
(копия
я оригинала
а)

ДЕНИЕ
ВВЕД
Уваж
жаемый покуупатель, благодарим В
Вас за покуп
пку токарно‐‐винторезноого настольного станкаа
Turner 250×450 G (Turrner 250×70
00 G) (далеее станок, иззделие, обо
орудование)) производсства фирмы
ы
FDB Maschiinen.
Данн
ное Руковод
дство (инстр
рукция) по эксплуатац
ции (далее Руководствоо) предназначено дляя
потребителля (пользоввателя) с це
елью ознакоомления с назначением
н
м, конструккцией и экссплуатацией
й
станка. Рукководство не
н содержи
ит подробн ых указани
ий относите
ельно методдов механо
ообработки,,
поэтому пр
риступить к работе на станке моожно лишь имея специ
иальные зн ания и нав
выки в этой
й
области, ли
ибо под наб
блюдением специалистоов.
Данн
ный станок оборудован средствам
ми безопассности для обслужива ющего персонала при
и
работе на н
нем. Однако
о эти меры не могут уч есть все асп
пекты безоп
пасности. Пееред работо
ой на станкее
необходим
мо тщательн
но изучить настоящее Рууководство и особое вн
нимание обрратить на ин
нформацию
ю
о технике б
безопасностти. Тем самы
ым Вы искллючите ошиб
бки, как при
и наладке, ттак и при экксплуатации
и
станка.
о
ие в строго
ом соответсствии с укаазаниями Руководства
Р
а
Работа на станке и его обслуживани
обеспечит безотказнуую работу и сохраненние на прод
должительн
ный периодд его перво
оначальныее
характерисстики.
Данн
ное оборудо
ование прош
шло предпрродажную подготовку в техническоом центре компании
к
и
полностью соответствуует заявленным парамеетрам по каччеству и теххнике безопаасности.
ми, указанными в Рукооводстве, следует собл
людать заккон об охра
ане труда и
Наряду с мерам
правила по
о предотвращению не
есчастных сллучаев и охране окружающей срреды в соответствии с
законодатеельством, деействующем
м в стране‐ппотребителе
е.
Руковводство не отражает
о
не
езначительнные изменения в станке
е, внесенны
ых изготовиттелем послее
подписания к выпускуу данного Рууководства, а также изменений по
о комплектаации и докуументации к
станку.
Данн
ное Руковод
дство является важной ччастью Ваше
его оборудо
ования и не ддолжно бытть потеряно
о
в процессее эксплуатации станка. При прод
даже станка Руководство необходдимо передать новомуу
владельцу..
Надеежность раб
боты станкка и срок его служб
бы во мно
огом завися
сят от его грамотной
й
эксплуатац
ции, поэтом
му перед монтажом
м
сстанка необ
бходимо внимательно ознакомитться с этим
м
Руководстввом.
В Рукководстве пр
редставлена
а символикаа, обозначающая и указзывающая нна опасности
и:
Знак о необходим
мости внимаания стоит в местах, гдде надо бытть особенно
о
в
внимательн
ым, точно сследовать рекомендац
р
циям, предпписаниям и указаниям,,
ч
чтобы
избеж
жать нарушеений технол
логического процесса и поломки сттанка.

Знак означает непосредсственную механическкую опасн
ность или
и
ввозможностть механичееской опасно
ости, угрожа
ающей жизнни и здоров
вью людей.

Знак означает непосредсственную электрическкую опасн
ность или
и
ввозможностть электричееской опасности, угрожающей жиззни и здоров
вью людей.
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ВНИМАНИЕ! Невнимание к этим знакам и несоблюдение мер по обеспечению
безопасности может иметь тяжелые последствия для здоровья и причинить материальный ущерб.
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Аварийная ситуация ‐ ситуация, возникновение которой может вызвать поломку деталей
станка и травмировать пользователя.
1.2 Гитара ‐ предназначена для настройки станка на требуемую подачу путем подбора
соответствующих зубчатых колес, как при нарезании резьбы, так и при обычном точении.
Изменением соотношения чисел зубьев зубчатых колес регулируют продольное смещение суппорта
на один оборот шпинделя.
1.3 Главное движение ‐ вращательное движение, совершаемое шпинделем (заготовкой); на
него расходуется большая часть мощности станка.
1.4 Глубина резания ‐ величина срезаемого слоя материала за один проход инструмента,
измеряемая в направлении, перпендикулярном к обрабатываемой поверхности.
1.5 Движение подачи ‐ это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное
врезание его в новые слои обрабатываемого материала.
1.6 Защитное или предохранительное устройство ‐
предназначенное для защиты пользователя от опасной ситуации.

ограждение

или

устройство,

1.7 Квалифицированный специалист ‐ лицо, имеющее технические знания и достаточный опыт,
которые позволяют избежать опасных ситуаций, в том числе и с использованием электроэнергии.
1.8 Ограждение ‐ составная часть станка, предназначенная для обеспечения защиты при
помощи физического барьера. В зависимости от конструкции ограждение может называться как
кожух, защитный экран, дверца, ограда, оболочка, барьер и т.п.
1.9 Опасная ситуация ‐ ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на
пользователя опасных и вредных факторов.
1.10 Опасность ‐ ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью
пользователя.
1.11 Подача ‐ величина перемещения режущей кромки резца в заданном направлении за один
оборот заготовки. Подача измеряется в мм/об.
При точении различают:
 продольную подачу, направленную вдоль оси вращения заготовки;
 поперечную подачу, направленную перпендикулярно оси вращения заготовки;
 наклонную подачу, направленную под углом к оси вращения заготовки (при обработке на
станке конических поверхностей).
1.12 Потребитель (пользователь) ‐ лицо, непосредственно работающее на станке, в том числе
осуществляющее управление станком с помощью органов управления, а также проводящее
предусмотренный в Руководстве необходимый объем работ по монтажу, демонтажу,
транспортированию, наладке, техническому обслуживанию, мелкому ремонту и хранению станка.
1.13 Привод главного движения ‐ механизм, передающий вращение от электродвигателя к
шпинделю через клиноременную передачу и зубчатые колеса коробки скоростей.
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1.14 Привод под
дач ‐ механ
низм, перед
дающий враащение от шпинделя
ш
ч ерез систем
му сменныхх
зубчатых ко
олес (гитаруу) ходовомуу винту прод
дольного перемещения суппорта.
1.15 Реверс ‐ изм
менение нап
правления ввращения шпинделя.
ш
р
‐ путь,
п
пройдеенный наиб
более отдаленной от оси вращения точкой
й
1.16 Скорость резания
поверхностти резания относительн
о
но режущей
й кромки реззца в единицу времении.
1.17 Требованияя по технике безопаснности ‐ праавила безоп
пасной рабботы, соотве
етствующиее
технически
им условиям эксплуаттации станкка, целью которых яв
вляются: иссключить или снизитьь
травмирование при рааботе на станке.
1.18 Шпиндель ‐ главный рабочий оргаан станка, представляю
п
ющий собойй полый вал
л, имеющий
й
на правом
м конце реззьбу для крепления ззажимных и других приспособлеений для закрепленияя
заготовки ((например, трехкулачко
т
овый патронн).
1.19 Эксплуатац
ция станка ‐ использзование стаанка по назначению, а также ‐ наладка,,
техническо
ое обслуживвание, ремонт и хранен ие станка.
ЩИЕ СВЕДЕЕНИЯ О СТАН
НКЕ
2 ОБЩ
2.1 Станок токарно‐винто
орезный ннастольный Turner 250×450 G (Turner 250×700
2
G))
дов механи
ической обр
работки деталей (тел ввращения) из
и черных и
предназначчен для раззличных вид
цветных мееталлов, их сплавов, пластмасс и д ругих матер
риалов.
На станке можн
но выполняять операци
ии продолььного и поперечного точения, св
верление и
ние отверсттий, нарезание резьбы
ы. Полый шпиндель
ш
станка
с
позвволяет испо
ользовать в
растачиван
качестве заготовки прутковый материалл. Принадл
лежности, входящие в компле
ект станка,,
нные возмож
жности.
обеспечиваают все его перечислен
2.2 С
Станок токар
рно‐винторе
езный настоольный Turn
ner 250×450 G (Turner 2250×700 G) может
м
бытьь
использоваан в бытоввых условияях для изгоотовления различных изделий ддомашнего обихода, в
школьных м
мастерских,, в любых де
етских объеединениях, занимающи
з
хся самодеяятельным те
ехническим
м
творчество
ом. При работе на станке приобреетаются труд
довые навы
ыки и происсходит ознакомление с
основными
и видами механическо
м
ой обработкки материаалов. Также
е станок моожет исполььзоваться в
условиях м
мелкосерийн
ного произв
водства, в р емонтных цехах,
ц
в слессарных и сто
толярных ма
астерских, и
т.п.
Станок долж
жен эксплуатироватьсяя в интерваале рабочихх температуур от +15°С
С до +35°С,,
2.3 С
относителььной влажно
остью воздууха не болеее 80% и отссутствием прямого возддействия аттмосферныхх
осадков и и
избыточной
й запыленно
ости воздухаа.
Электтропитание изделия оссуществляеттся от одноф
фазной сети
и переменн ого тока напряжением
м
220В, часто
отой 50Гц.
При работе наа станке тр
ребуется оббеспечение
е внешнего освещениия в рабоччей зоне с
освещенно
остью не мен
нее 500лк (л
люксов).

ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! Запрещаетсяя работа при
и низкой оссвещенностии рабочего места стан‐‐
ость ошибки
и оператора,, поломки сттанка с появвлением ме
еханическихх
ка, посколььку повышаеется опасно
и электрических опасн
ностей.
2.4 Если станок в зимнее время был ввнесен с ули
ицы (неотап
пливаемого помещенияя, склада) в
отапливаем
мое помещеение (цех), то не распааковывайте
е, и тем бол
лее не вклю
ючайте его в течение 8
часов, пока станок нее прогреетсся до темпеературы окр
ружающей среды (вреемя, необхо
одимое дляя
испарения конденсатаа). В противн
ном случае, при включе
ении станок может выййти из строя по причинее
наличия ко
онденсата наа нем.
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2.5 П
Покупая стаанок требуй
йте проверкки его рабо
отоспособно
ости пробны
ым запуско
ом, а такжее
проверки ссоответствияя комплектн
ности (смот рите соотве
етствующий раздел Рукководства (И
Инструкции))
по эксплуаттации).

ИЕ! Перед эксплуатац
цией станкка внимате
ельно изуччите Руков
водство по
о
ВНИМАНИ
ции и соблюд
дайте меры
ы безопасноссти при работе.
эксплуатац
Убед
дитесь, что Гарантийный
Г
й талон полнностью и пр
равильно заполнен.
В про
оцессе экспл
луатации со
облюдайте ттребования Руководства
а по эксплуаатации.
2.6 После продажи станка претензии поо его некомплектности не принимааются.
и по техни
ике безопасности, сод
держащимиися в Инсттрукции по
о
2.7 Наряду с указаниями
ции, и особы
ыми предпи
исаниями о рганов охрааны труда Вашего
В
преддприятия, необходимо
н
о
эксплуатац
учитывать о
общетехничческие правила работы на металло
ообрабатыва
ающих станкках.
Несоблюдение хотя бы одного из указанных прави
ил при ииспользован
нии станкаа
рассматриввается как неправилььное исполльзование, и продаве
ец не несеет ответственность заа
произошед
дшие в резул
льтате повреждения.
2.8 В станке нел
льзя произв
водить никааких технических изменений. Разррешается исспользоватьь
станок тольько в техниччески исправном состояянии и по наазначению.
ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! Изменение
И
конструкци
ии и режимов рабооты станка запрещены!
з
!
Это может привести к поломке ста
анка и травм
мированию людей.
Станок токарно‐винтор
резный насттольный Turner 250×45
50 G (Turneer 250×700 G) ТМ FDB
B
2.9 С
Maschinen соответствуует требова
аниям ДСТУУ EN 60204‐‐1:2004; ДСТУ EN 292‐‐2‐2001; ДСТ
ТУ 2807‐94;;
ГОСТ 12.2.0009‐99.
Стано
ок разрешаается эксплуатировать лицам, ко
оторые знаю
ют конструккцию станкка, правилаа
эксплуатац
ции и техн
нического обслуживанния, а таккже техник
ку безопас ности при работе с
оборудованием данно
ого типа.
2.10 Настоящее Руководство
о предназнаачено для всех
в
операто
оров и персоонала по техническомуу
обслуживанию, работаающих со сттанком.

К установке, наладке, эксплуатац
ции, техниче
ескому обслуживанию и ремонту допускается
д
я
персонал, имеющую квалификац
к
цию и прош
шедший обучение рабо
оты на станкке. Необход
димо иметьь
документалльное подтвверждение квалификац
ции персонаала.
Пользоватеель (предста
авитель преедприятия, ответственн
о
ый за экспллуатацию сттанка) несетт
ответственность за обуучение неоп
пытного перрсонала и не
еобходимую
ю подготовку
ку квалифицированного
о
б
эксплуатаци
ии и обслуж
живания стан
нка.
персонала правилам безопасной
нке только под
п наблюддением опытного лица,,
Обуччающийся персонал должен работтать на стан
п
обучения.
уполномочченного на проведение
Пред
дприятию, использующ
и
щему этот станок, рекомендуетсся вводить, при необ
бходимости,,
внутрипрои
изводственн
ные инструккции с учетоом професси
иональной квалификац
к
ции своего персонала
п
и
во всех сллучаях докуументально
о подтвержд
дать ознакомление с Руководстввом и осущ
ществлениее
инструктаж
жа или обучеения.
Полььзователь до
олжен пери
иодически ппроверять квалификаци
к
ию персонаала и безопасность его
о
работы.
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3 ТЕХ
ХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 О
Основные технические
т
е характери
истики токарно‐винторезного станнка Turner 250×450 G
(Turner 2500×700 G) при
иведены в та
аблице 1:
Таблица 1
Turner
250X450G
220

Наименова
ание параме
етра
Н
Номинальное
е напряжени
ие, В
Н
Номинальная
я частота то
ока, Гц

50

Н
Номинальная
я мощность электродви
игателя, Вт
Р
Род тока
Кл
ласс безопа
асности

750
пер
ременный,
одн
нофазный
I класс

Turner
250X70
00G
220
0
50
750
0
переменн
ный,
однофазн
ный
I кла
асс

Д
Диаметр обработки над станиной, м
мм

250

250
0

Высота центр
ров, мм

128

128
8

Д
Диаметр обработки над кареткой, м м

130

130
0

Р
Расстояние между
м
центр
рами, мм

450

700
0

Ш
Ширина станины, мм

125

125
5

П
Проходное оттверстие шп
пинделя, мм
м

26

26
6

Н
Наибольшее продольное
е перемеще
ение суппортта, мм

450

70
00

П
Поперечный ход каретки
и, мм

114

114

Х
Ход каретки, мм

25

25
5

Х
Ход пиноли задней
з
бабкки, мм

70

70
0

Ко
онус шпинделя

МК 4

МК 4

Ко
онус пиноли
и

МК 3

МК 3

Высота держ
жавки резцед
держателя, мм

10

10
0

115 – 1620

115 – 1620
1

Частота вращ
щения шпинделя, об/ми
ин
Ко
оличество ступеней
с

6

6

П
Продольная подача, мм//об

0,05
0
– 0,10

0,05 – 0,10

Ш
Шаг нарезаем
мых метрических резьб
б, мм

0,2
0 – 3,5

0,2 – 3,5

8 – 56

8 – 56

У
Уровень звуккового давле
ения, (К=3), дБ (А)

81

81
1

У
Уровень звукковой мощно
ости, (К=3), дБ (А)

83

83
3

Вес нетто, кг

120

135

Ш
Шаг нарезаем
мых дюймов
вых резьб, д
дюйм/об

Га
абаритные размеры
р
ста
анка в упако
овке (Д×Ш×В
В), мм
С
Срок службы
ы, лет

12
260х570х5000

1510х570х500

3

3

ПРИМЕЧАН
НИЕ: Специф
фикация даннной инструукции являе
ется общей информаци
ией. В связи
и
с постоянн
ным усоверш
шенствованием издели
ия данные технические
т
е характериистики и рисунки были
и
актуальны на моментт издания Руководства
Р
а по эксплууатации. Пр
роизводителль оставляе
ет за собой
й
право на иззменение ко
онструкции и комплекттации оборуудования без уведомлеения потребителя.
3.2 Электробезопасность
По электробезопасности то
окарно‐винтторезный настольный станок Turnner 250×450
0 G (Turnerr
250×700 G
G) соответсствует I классу защитты от поражения электрическим
м током ‐ требуетсяя
заземлениее.
7

4 КОМ
МПЛЕКТНОСТЬ
Стано
ок поставляется в ча
астично ра зобранном виде, ком
мплектация не предуусматриваетт
выполнени
ие всех рабо
от, возможных на станкее данного ти
ипа. Компле
ект поставкии (Таблица 2).
2
Таблица 2
№
п/п

Наименован
ние

Количесттво

1

Стано
ок токарно-в
винторезный настольны
ый Turner 25
50×450 G
(Turner 250×700 G)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3-кулачковый паттрон ø 100 мм
м
Кожухх патрона
Кожухх резца
Неподвижный це
ентр МТ 3
Неподвижный це
ентр МТ 2
Четырех-кулачко
овый патрон
н
Лицевая панель
Набо
ор инструмен
нтов
Ключ
ч для 3-кулач
чкового патр
рона
Ключ
ч для резцед
держателя (4
4-гранный, 8 мм)
Ключ
чи гаечные (д
двусторонние) 8/10 мм,, 12/14 мм, 17/19
1
мм
Клино
ообразный ремень
р
0-71
10
Неподвижный лю
юнет
Подв
вижный люне
ет
Шесттигранный га
аечный ключ
ч (6 мм)
Руков
водство (инсструкция) по
о эксплуатац
ции
Гаран
нтийный тал
лон
Смен
нное колесо гитары Z 24
4
Смен
нное колесо гитары Z 32
2
Смен
нное колесо гитары Z 36
6
Смен
нное колесо гитары Z 40
0
Смен
нное колесо гитары Z 44
4
Смен
нное колесо гитары Z 45
5
Смен
нное колесо гитары Z 48
8
Смен
нное колесо гитары Z 54
4
Смен
нное колесо гитары Z 56
6
Смен
нное колесо гитары Z 60
0
Смен
нное колесо гитары Z 63
3
Смен
нное колесо гитары Z 64
4
Смен
нное колесо гитары Z 72
2
Смен
нное колесо гитары Z 75
5
Смен
нное колесо гитары Z 12
20
Смен
нное колесо гитары Z 12
27

Прим
мечание

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

На сттанке
На сттанке
На сттанке

Опция

На сттанке
могутт быть
устан
новлены
некотторые из
переч
числяемых
сменн
ных колес

есь в отсуттствии види
имых механ
нических поовреждений
й станка и
ВНИМАНИЕ! Убедите
принадлеж
жностей, котторые могли
и бы возник нуть при траанспортировке.
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5 ТРЕЕБОВАНИЯ ПО
П ТЕХНИКЕ
Е БЕЗОПАСН
НОСТИ
5.1 О
Общие Указаания по обесспечению беезопасности
и при работе
е

ВНИМАНИ
ИЕ! Безопассность раб оты на стаанке обесп
печивается его изгото
овлением в
соответстви
ии с требо
ованиями действующе
д
ей нормати
ивно‐технич
ческой доккументации. Основной
й
гарантией безопасной
й работы на станке являяется внимаательное оззнакомлени е с особенн
ностями его
о
конструкци
ии, условиями эксплуатации и меерами пред
досторожности, приведденными в настоящем
м
руководствве. Руковод
дство предназначено для ознако
омления с работой сстанка и не
н являетсяя
пособием д
для обучени
ия работе на
а станках.
5.1.1 Перед начаалом работы
ы ознакомьттесь с конструкцией и принципом рработы стан
нка.
о устанавливайте и ввсегда держите в рабочем состтоянии все защитныее
5.1.2 Правильно
устройства.
йте для себяя правило: прежде чем
м включить станок, убеедиться в том, что всее
5.1.3 Выработай
мые при насстройке и об
бслуживани и инструменты удалены
ы из станка..
используем
5.1.4 Место провведения раб
бот со станкком должно быть ограж
ждено. Соде ржите рабо
очее место в
чистоте, нее допускайтте загромож
ждения постторонними предметам
ми. Не допуускайте использованиее
станка в по
омещениях со
с скользким полом, наапример, засыпанном стружкой,
с
оппилками и т.д.
т
5.1.5 Недопустим
ма работа сттанка в опассных услови
иях. Запрещается работта станка в помещенияхх
с относителльной влажностью возд
духа более 880%.
Позаботьтесь о хорошем
х
освещении раабочего пространства и свободном
м доступе к станку.
с
ица должны
ы находиться на безопасном расстооянии от ме
еста работы..
5.1.6 Дети и постторонние ли
Запирайте рабочее помещение отт постороннних лиц.
ок. Ваша раббота будет выполнена лучше и заккончится бы
ыстрее, если
и
5.1.7 Не перегруужайте стано
е так, чтобы станок не перегружал
лся.
Вы будете выполнять её
олько по на значению. Не
Н допускае
ется самостооятельное проведение
п
е
5.1.8 Используйтте станок то
ций станка, а также использованиее станка для работ, на которые он нне рассчитан
н.
модификац
5.1.9 Одевайтесь правильно
о. При рабооте на станкке не надева
айте излишнне свободную одежду,,
Н
защитную
з
ш
шапочку дляя волос или другой голоовной убор, если у Васс
галстуки, украшения. Надевайте
дания в движущиеся части
ч
станкка. Работайтте только в
длинные вволосы, чтобы избежатть их попад
нескользко
ой обуви.
5.1.10 При рабо
оте на станке всегда и
используйте
е защитные очки, рабоотайте с применением
м
шения воздействия шум
ма.
наушниковв для уменьш
5.1.11 При работте стойте на диэлектричческом ковр
рике.
5.1.12 При отсуттствии на рабочем
р
меесте эффекттивных систем пылеудааления рекомендуетсяя
дуальные ср
редства защ
щиты дыхаттельных путей (респираатор), поско
ольку пыль,,
использоваать индивид
образуемаяя при обрааботке неко
оторых матеериалов, может
м
вызва
ать аллергиические осл
ложнения и
профессиональные заб
болевания.
5.1.13 Сохраняяйте прави
ильную раббочую поззу и равн
новесие, н е наклоняяйтесь над
д
имися деталями и агрегатами и не оопирайтесь на работаю
ющий станокк.
вращающи
9

5.1.14 Контроли
ируйте испр
равность д еталей стан
нка, правил
льность реггулировки подвижныхх
деталей и их соединений, правил
льность устаановок под планируемые операциии. Любая неисправнаяя
деталь доллжна немедл
ленно ремо
онтироватьсяя или замен
няться.
ч
в иссправном со
остоянии, пр
равильно егоо обслуживайте.
5.1.15 Содержитте станок в чистоте,
5.1.16 Перед началом любых
л
раб от по насстройке ил
ли техничеескому обсслуживанию
ю
отсоединитте шнур элеектропитания станка из розетки.
йте только рекомендов
р
ванные комплектующие
е. Следуйте инструкцияям, которыее
5.1.17 Используй
прилагаютсся к компл
лектующим деталям, уузлам и ме
еханизмам. Применениие несоотве
етствующихх
комплектую
ющих можеет стать приччиной несчаастного случая.
5.1.18 Не оставл
ляйте станок без присм
мотра. Преж
жде чем покинуть рабоочее место выключитее
станок, дож
ждитесь пол
лной остано
овки электр одвигателя и извлекитте вилку шнуура электро
опитания изз
розетки.
5.1.19 Перед первым включением сстанка обраатите внима
ание на прравильностьь сборки и
надежностть установки
и станка.
5.1.20 Если Вам что‐то показалось неноормальным в работе сттанка, немеддленно пре
екратите его
о
эксплуатац
цию.
5.1.21 Не допусккайте неправильной эк сплуатации шнура. Не тяните за ш
шнур при отссоединении
и
вилки от р
розетки. Обеерегайте шн
нур от нагр евания, от попадания масла и вооды и повре
еждения об
б
острые кро
омки.
5.1.22 После зап
пуска станка
а дайте емуу поработатть некоторое
е время на холостом ходу.
х
Если в
это время Вы услышите посторон
нний шум и
или почувствуете сильн
ную вибрациию, выключчите станок,,
отключите вилку из розетки электрической
й сети и установите причину
п
этоой неиспра
авности. Нее
включайте станок до выявления
в
и устраненияя причины неисправнос
н
сти.
5.1.23 Не рабо
отайте на станке еслли Вы уто
омились, приняли леекарства, со
одержащиее
наркотичесские вещесттва или лекарства, кооторые могуут вызвать сонливостьь, а также алкоголь и
любые друугие средствва и продуктты, ухудшаю
ющие внимание и сосре
едоточенноссть.
5.2 Д
Дополнителььные указан
ния по обесппечению беззопасности при работе со станком

ОСТОРОЖН
НО! Начина
айте работуу со станком только после тогоо, как вы полностью
ю
ите и прове
ерите его в соответсттвии с указаниями да нного Руко
оводства по
о
смонтируетте, настрои
эксплуатац
ции.
ВНИМАНИ
ИЕ! Прочита
айте надпи
иси с пред
дупреждающ
щими указааниями на табличках,,
расположеенных на стаанке. Для иссключения поражения электрическим током не подвергайте станокк
воздействи
ию повышен
нной влажно
ости.
ВНИМАНИЕ! При всехх аварийныхх ситуациях необходимо быстро вы
ыключить сттанок путем
м
нажатия наа красную кн
нопку «OFF»
» («Выкл», ввыключен).
5.2.1 Перед вклю
ючением ста
анка и работты на нем проверьте:
‐ наличие, испраавность и пр
рочность креепления при
иводов, передаточных кколес, ремн
ней и т.д.;
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‐ надежность ограждений токоведущих частей электроаппаратуры (пускателей,
трансформаторов, кнопок и т.п.);
‐ надежность защитных ограждений и защитных кожухов;
‐ исправность заземления (визуально);
‐ исправность устройств для крепления заготовок. Крепление осуществляется только согласно
конструкции станка.
5.2.2 На холостом ходу станка проверьте:
‐ исправность действия пусковых, остановочных, реверсивных и тормозных устройств, а так же
надежность фиксации рукояток включения, переключения, отключения (отсутствие
самопроизвольного включения/выключения);
‐ отсутствие недопустимых зазоров и люфтов.
5.2.3 Никогда не выполняйте операции, не соответствующие техническим характеристикам
станка.
5.2.4 Обеспечивайте необходимое положение режущего инструмента.
5.2.5 Обеспечивайте необходимое крепление обрабатываемой заготовки.
5.2.6 Останавливайте станок, проверяйте состояние креплений и положений всех сопрягаемых
деталей, узлов и механизмов станка после каждых 50 часов наработки.
5.2.7 Не форсируйте режим работы, рекомендованный для данной операции.
5.2.8 В случае отсутствия на станке защитных устройств от отлетающей стружки наденьте
защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.
5.2.9 Перед установкой на станок протрите заготовку и поверхность закрепляющих устройств от
стружки. При изготовлении деталей из прутка, пруток не должен выступать со стороны заднего конца
шпинделя.
5.2.10 При работе с режущим инструментом проверьте правильность его заточки, убедитесь,
что в нем нет трещин и надломов. Нельзя проверять остроту и исправность режущей кромки
незащищенными руками.
5.2.11 В случае возникновения вибрации остановите станок, примите меры к устранению
вибрации. До устранения неисправности работа на станке запрещена.
5.2.12 Смену заготовки производите только после полной остановки станка.
5.2.13 Запрещается снимать и открывать защитные ограждения во время работы станка.
5.2.14 Запрещается останавливать вращающиеся части станка руками или какими‐нибудь
предметами.
5.2.15 Запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, а так же с забинтованными
руками или пальцами. Установку и съем заготовок производите в рукавицах при остановленном
станке. Остерегайтесь заусенцев на обрабатываемой заготовке.
5.2.16 Снимайте и надевайте сменные колеса гитары после полной остановки станка и при его
отключении от источника электропитания.
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5.2.17 Обязательно останавливайте станок, выключайте электродвигатель и отводите режущий
инструмент от заготовки в случае:
‐ ухода от станка даже на короткое время;
‐ временного прекращения работы;
‐ перебоев подачи электроэнергии;
‐ смены или съема режущего инструмента, заготовок, готовых изделий, приспособлений,
предохранительных устройств;
‐ ручного измерения размеров обрабатываемой заготовки;
‐ обнаружения какой‐либо неисправности в оборудовании;
‐ подтягивания болтов, гаек и других соединительных деталей станка;
‐ проверки качества обработки поверхности.
5.2.18 Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение воздействия
электрического тока), либо электродвигатель работает с измененным и повышенным шумом, либо
заземляющий провод оборван – немедленно остановите станок. Станок должен быть обязательно
подключен к линии заземления согласно требованиям разделов 5.3 настоящего Руководства.
5.2.19 Запрещается класть на станину станка заготовки, инструмент и другие предметы.
5.2.20 Запрещается во время работы наклонять голову близко к зоне обработки и опираться на
станок.
5.2.21 Запрещается во время работы станка брать или подавать через станок какие‐либо
предметы.
5.2.22 Следите за своевременным удалением заготовок, инструментов и стружки с рабочего
места. Стружку, попавшую на рабочее место, а также отлетающую на проход во время работы,
систематически удаляйте самостоятельно, не дожидаясь ее скапливания.
5.2.23 Не удаляйте руками стружку со станка, пользуйтесь для этого щетками.
5.2.24 Удаление стружки со станка производите только после полной остановки станка.
5.2.25 Запрещается производить ремонт станка самостоятельно. Ремонт станка производится
ремонтным персоналом после отключения станка от электросети и снятия приводных ремней.
5.2.26 При ремонте, чистке и смазке станка у пусковых устройств вывешивайте плакат «Не
включать, работают люди».
5.2.27 Отключение и подключение станка к электросети после ремонта или устранения
неисправностей должно производиться только электромонтером после установки оградительных и
предохранительных устройств с разрешения руководителя работ или административного лица, по
чьей команде был обесточен станок.
5.2.28 При заточке режущего инструмента соблюдайте требования инструкции по безопасности
труда при работе с абразивным инструментом.
5.2.29 При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям
необходимо:
• Выключить электрооборудование, прекратить работу;
• При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 и
приступить к его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения.
5.2.30 При наличии пострадавших в результате аварии или несчастных случаев:
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• Усттранить возд
действие на организм ппострадавше
его поврежд
дающих факкторов;
• Окаазать первую
ю доврачебную помощ
щь.
• Выззвать скорую
ю медицинсскую помощ
щь по телефо
ону 103.
5.2.31 В опасныхх ситуациях нужно бысттро реагировать, для это
ого необходдимо следую
ющее:
• пеерсонал дол
лжен знатьь где наход
дятся защиттные устройства, сигннализаторы опасности,,
средства по
о оказанию первой пом
мощи, спасаательные ср
редства и до
олжны бытьь обучены в обращении
и
с ними;
• полльзователь несет
н
ответсственность зза обучение
е персонала;;
• всее средства оказания пер
рвой помощ
щи (аптечки, сосуды для промывки глаз, носилки и прочиее
средства) д
д
пных для пперсонала местах.
м
Всее
должны нааходиться достаточно
близко, в легкодоступ
средства до
олжны бытьь в исправно
ом состояни
ии и их след
дует регулярно проверятть на исправность.
5.2.32 При техническом об
бслуживани и не допусскайте попадания смаззочных материалов наа
кнопки и рычаги управвления.

ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! При
П
обращеении со см
мазочными материалам
ми следует соблюдать
правила ихх использования, имею
ющиеся в инсструкциях.
со смазоччными мате
При несоответсствующем обращении
о
ериалами иимеется оп
пасность отт
контакта и
или вдыхания паров вредных
в
жи
идкостей (о
опасность поражения кожи, разд
дражений и
заболевани
ий дыхателььных путей, а также забболеваний внутренних органов).
о
ирайте со сттанка проти рочную вето
ошь.
5.2.33 Всегда уби
5.2.34 К работе на станке допускаются
д
я подготовленные и им
меющие опы
ыт работы на
н токарныхх
деревообр
рабатывающ
щих станках операторы.
о
ВНИМАНИ
ИЕ! Коробки
и выводов эллектрически
их машин, со
оединителььные коробкки, пульты и
другие элеектрическиее элементы
ы должны быть закр
рыты крышками. Несооблюдение указанныхх
требований
й может при
ивести к эле
ектрической
й опасности или ее возм
можности!
5.2.335 Принци
ипиально недопустим
мы демон
нтаж и отключение
о
любых устройств,
обеспечиввающих беезопасностьь. Работа при откл
люченных устройстваах, обеспе
ечивающих
безопасность, привод
дит к появлению всех ви
идов механи
ических и эл
лектрическиих опасносте
ей.
5.2.36 Необходимо соотве
етствующим
м образом запретить доступ перрсонала, не
е занятого
непосредсттвенно раб
в рабочую зону, установив
ботой со станком,
у
ппредупрежд
дающие и
запрещающ
щие знаки.
Во вр
ремя операц
ций техниче
еского обслууживания, особенно
о
пр
ри работе с открытыми
и крышками
и
или отклю
ючёнными защитными
з
устройства ми, необхо
одимо соблюдать краййнюю остор
рожность и
предотвраттить нахожд
дение в рабо
очей зоне л юбых лиц, не
н участвующих непосрредственно в работе.

ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! При полоомке станкка возможн
но появленние механ
нических и
электричесских опасносстей.

ПРЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ! При измененнии положе
ения и функ
кций устроййств защиты
ы возможно
появление всех видов механическких опасносстей.
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5.2.37 Смазочные материалы и среедства для очистки не должны
ы попадатьь в мусор,
канализаци
ию и в поччву. Это таккже касаетсся и тары для
д их хран
нения. Не ддопускайте вытекания
смазочных материалов.

ОСТОРОЖН
НО! Смазочн
ные матери
иалы, средсства для чи
истки при ппопадании в мусор,
канализаци
ию и в почвву могут загр
рязнять окр ужающую среду.
с
Не до
опускайте вы
мазочных
ытекания см
материалов — может появиться опасность
о
пооскользнутьься.
5.3 М
Меры безопаасности при
и подключеннии станка к электросетти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При демонтааже и устано
овке узлов станка
с
имееется опасноссть падения
ивания и удаара. Нахожд
дение людей
й в опаснойй зоне недоп
пустимо!
узлов станкка, опасностть придавли
Подкключение станка
с
к электросети
э
и должен производитть специалльно подго
отовленный
персонал, имеющий допуск
д
по работе
р
с элеектрооборудованием до
д 1000 В. П
При этом необходимо
н
й сети с глуухозаземленной нейтр
ралью вводдного автом
матического
проверить наличие в питающей
выключатееля с необхо
одимыми характеристи ками.
Послле подключения к эле
ектросети ввсё электро
ооборудован
ние должноо быть про
оверено на
безупречнуую работу.. Необходи
имо обеспеечить правильное зазземление сстанка и правильную
п
изоляцию всех вывод
дов. Все пе
ереключателли перевести в их исхходное илии нулевое положение,
п
проверить,, что все выкключатели станка
ильно устан
с
прави
новлены для
я надежной наладки.
По сспособу защ
щиты от поражения электрическим током электрообборудование
е станка
относится к классу 1, то
т есть имее
ет рабочую и
изоляцию и элемент дл
ля заземлен ия.
ВНИМАНИ
ИЕ! Станок необходимо
н
о заземлитьь медным проводом
п
сеечением не
е менее 1,5
мм (прово
од в комп
плект поста
авки не вхходит). Кате
егорически запрещаеттся использзовать для
заземления трубы оттопительных систем, водопровод
дные трубы
ы, наружную
ю стальную
ю арматуру
здания и прочие токопровод
дящие элеементы, им
меющие соединение с землей, но не
предназначенные специально для организац
ции контура заземления
я.
Если имеется сеть с изолиро
ованной ней
йтралью, то
о после устан
новки станкка (до подключения его
к цеховой сети) необхходимо прои
извести под
дключение узла
у
заземления на коррпусе станка
а к цеховой
шине защи
итного зазеемления, и замерить оомметром электрическ
э
кое сопротиивления меж
жду шиной
заземления и любой
й металличческой часттью станкаа с расположенными на ней элементами
э
электрообо
орудованияя, которые могут
м
оказааться под напряжением
м выше 25ВВ в результтате пробоя
изоляции проводов. Кроме то
ого, следуеет проверитть наличие
е в сети уустройства защитного
ия (У30) на то
ок утечки ≤1
100mА.
отключени
5.4 Проведение конструктив
вных измен ений в станке
Любы
ые несогласованные с произвводителем переделки
и и/или изменения станка
недопустим
мы из сообр
ражений обе
еспечения ннеобходимо
ой степени безопасност
б
ти.
Полььзователь может использоват
и
ь запчастти и бы
ыстро‐изнаш
шиваемые детали,
произведенные только заводом‐изготовителлем. В случаае применения запчасттей, произведенных
не заводом
м‐изготовитеелем, поставщик не нессет ответстввенности за работоспосообность станка.
Деталли и узлы станка,
с
вызы
ывающие оппасения в их
и исправности, должны
ы быть нем
медленно
заменены.
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5.5 Требования к обслужива
ающему перрсоналу
5.5.1 Персонал, допущенны
ый к работе на станке, а также к работам по нааладке, эксп
плуатации и
ремонту, об
бязан:
• поллучить инсттруктаж по технике беззопасности в соответсттвии с заводдскими инсструкциями,,
разрааботанными
и на основа
ании Руковоодства по эксплуатации
и, типовых инструкций
й по охранее
трудаа;
• ознакомитьсяя с общими
и правилам
ми эксплуаттации и ре
емонта станнка и указзаниями по
о
безопасности труда, которы
ые содержаттся в настоящ
щем Руково
одстве;
• ознакомитьсяя с конструуктивными и технологгическими особенносттями станка
а и пройти
и
специальный ин
нструктаж по
о работе на данной мод
дели станка.

ВНИМАНИЕЕ! Обязанно
ости при оббслуживании станка до
олжны бытьь четко опр
ределены и
строго собллюдаться, чттобы в части обеспеченния безопассности комп
петенция ка ждого рабо
отника былаа
четко опрееделена. Этто означает также, чтоо работа наа станке в особых реж
жимах (например, при
и
наладке) м
может осущеествляться только
т
спец
циально под
дготовленны
ым персонаалом! К обсслуживанию
ю
электрообо
орудования станка до
опускается ттолько специально об
бученный пперсонал, знакомый
з
с
электрообо
орудованием станка, пр
рошедший и
инструктаж по технике безопасност
б
ти.
5.5.2 При всех работах по
п техничесскому обсл
луживанию и ремонтуу станка сл
ледует его
обесточиваать при помощи вводного выключаттеля электтросети и предохр
ранять отт
непреднам
меренного включения,
в
отсоединив
о
в вилку шнура электроп
питания станнка от розеттки. Отходя
от рабочего места, оповестите о своих рработах (наапример, с помощью
ю таблички на пульте
управленияя).
Меры безопасн
ности при проверке
п
теехнического состояния и проведеении ремонтных работт
должны вы
ыполняться в соответствии с пунктаами разделаа 5 данного Руководствва.
5.5.3 Пользоваттель станка
а должен ппозаботитьсся о том, чтобы
ч
перссонал был полностью
проинформ
мирован обо
о всех опасн
ностях и риссках при раб
боте на станке и его обсслуживании.
Выпо
олнение персоналом требований,
т
, указанныхх в Руковод
дстве, обесппечивает дл
ля данного
станка умееньшение остаточных
о
рисков до уровня, до
остигнутого на аналоггичном оборудовании,
достаточнаая безопасно
ость которого доказанаа опытом его
о эксплуатац
ции.

ВНИМАНИЕЕ! Персонал
л должен ззнать и пом
мнить о существованиии остаточн
ных рисков,,
у
по
олностью им
меющиеся опасности.
о
поскольку выполнениее указанныхх выше треббований не устраняет
6 УСТТРОЙСТВО СТАНКА
С
6.1 Состав станкаа
Стано
ок состоит из
и следующ
щих основны
ых узлов (рисунок 1): станина (осноование) 1, передняя
п
бабка 2, ссуппорт 3, ходовой
х
винт 4, задняяя бабка 5, блок электрооборудоования 6. Описания
О
каждого изз узлов привведены дале
ее по текстуу.
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Рисунок 1
6.1.11 Станина
Станина станка 1 (рисунокк 1) изготоввлена из вы
ысокосортно
ого чугуна. Конструкци
ия станины,,
усиленная поперечны
ыми ребрами жесткоости, обеспечивает ни
изкую вибррацию и достаточную
д
ю
жесткость. Продольны
ые V‐образн
ные направлляющие и плоские нап
правляющи е станины термически
т
и
обработаны и выпол
лнены с вы
ысокой точ ностью. Это обеспечи
ивает хорош
шее базиро
ование дляя
перемещен
ния суппор
рта и соосн
ность заднеей бабки со шпинделем. Станинна является основным
м
элементом
м для размещения на не
ей всех остаальных узлов станка.
6.1.22 Передняя бабка
б
Переедняя бабкаа 2 (рисунок 2) закрепплена на станине четырьмя болтаами. В ней установлен
н
шпиндель на двух пр
рецизионныхх конически
их роликовы
ых подшипн
никах и рассположены механизмы
ы
привода ш
шпинделя и привода по
одач. Корпусс передней бабки изготовлен из ввысокосортн
ного чугуна,,
обеспечиваающего ни
изкую виб
брацию прри работе. Шпиндель передаеет крутящи
ий моментт
обрабатывваемой заготтовке посре
едством заж
жимного устр
ройства (нап
пример, 3‐ку
кулачкового патрона).

исунок 2
Ри

Рисуннок 3

6.1.3 Суппорт
Суппорт 3 (рисуунок 1) слуужит для ззакрепленияя и переме
ещения реж
жущего инсструмента в
процессе р
работы. Он состоит из следующих
с
основных частей:
ч
каре
етка, фартукк, поперечные салазки,,
верхние салазки с резц
цедержател
лем.
Кареттка 12 (рисунок 2) является
я
баазирующим элементом
м суппорта.. Она изготовлена изз
высокосорттного чугун
на. Продолььные напра вляющие каретки
к
отш
шлифованы и точно со
опряжены с
направляю
ющими стан
нины. Необ
бходимый зазор меж
жду направ
вляющими станины и кареткой
й
обеспечиваается прижи
имными пла
анками, распположенными на нижн
ней плоскостти каретки.
Фарттук 24 (рисуунок 3) установлен наа каретке. Для
Д включе
ения автомаатической или
и
ручной
й
подачи от ходового винта
в
на фа
артуке имееется маточн
ная гайка, которая состтоит из двуух полугаек..
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Включениее подачи пр
роизводитсяя поворотоом пусковой
й рукоятки 23 (рисуноок 3), вслед
дствие чего
о
полугайки сводятся и входят в контакт с ходоовым винтом. Зубчатая рейка 22 (ррисунок 3) установлена
у
а
на станинее и обеспеечивает руччное продоольное пере
емещение суппорта, ккоторое пр
роизводитсяя
вращением
м маховика 25 (рисунокк 3) на фартууке.
Попееречные сал
лазки 11 (р
рисунок 2) установлены на верхн
ние (попереечные) направляющиее
каретки соединением «ласточкин
н хвост», заззоры в соед
динении реггулируются кклином. Перемещениее
салазок об
беспечиваеттся вращением маховвика. Для отсчета
о
величины переемещения салазок наа
маховике и
имеется лим
мб.
Верхние салазки
и установлен
ны на поперречные салаазки. Перемещение поддвижной части верхнихх
салазок пр
роизводитсяя вращением маховикаа 21 (рисун
нок 3). Для отсчета вееличины перемещенияя
салазок на маховике имеется
и
лим
мб.
Резцеедержательь 19 (рисуунок 3) раасположен на подвиж
жной частии верхних салазок и
обеспечиваает закрепление 4‐х инсструментов .
6.1.4 Ходовой ви
инт
Ходо
овой винт 4 (рисунки 1, 3) распооложен вдо
оль передн
ней части сстанины и служит
с
дляя
продольно
ой автомати
ической под
дачи. С левоой стороны
ы он соедин
нен с короббкой переда
ач. Ходовой
й
винт имеет две подш
шипниковые
е опоры. Оссевой зазор винта в оп
порах регуллируется ше
естигранной
й
гайкой 13 ((рисунок 2).
бка
6.1.5 Задняя баб
Задняя бабка 5 (рисунки
и 1, 4) баазируется (перемещае
(
ется) на пллоских и V‐образныхх
направляю
ющих станин
ны и может быть заф
фиксированаа от перемещения фи ксирующей
й гайкой 26
6
(рисунок 4)) зажимного
о устройства
а. Задняя баабка имеет выдвижную
в
пиноль 29 ((рисунок 4) с конусным
м
отверстием
м Морзе №2
№ и градуированной ш
шкалой, нан
несенной на
а наружнойй поверхноссти пиноли..
Жесткость задней баб
бки рассчита
ана на тяжеллые режимы работы. Пиноль
П
переемещается вращением
м
маховика 227 (рисунокк 4), расположенного нна заднем торце
т
бабки
и, и может быть зафикксирована в
нужном по
оложении руукояткой 25
5 (рисунок 44) механизм
ма зажима пиноли.
п
Отвверстия (28,, рисунок 4))
служат дляя смазки мехханизма пер
ремещения пиноли.

Рисунок 4

ПРИМЕЧАН
НИЕ: Устано
овите огран ичительный
й винт 30 (рисунок 4),, чтобы пре
едотвратитьь
выпадениее задней баб
бки со стани
ины.
6.2 О
Органы управления и ре
егулировки
лючения и отключения
о
6.2.11 Кнопки вкл
Откр
ройте крышкку‐кнопку 32 (рисунок 5). Включение станка производиттся кнопкой
й со знаком
м
«I» (Включено), а откл
лючение кно
опкой со зннаком «0» (О
Отключено) или перекллючателем 31
3 (рисунокк
17

5) установккой его в по
оложение «0
0». Станок м
может быть остановлен
о
в экстренноом случае нажатием наа
крышку‐кн
нопку 32 (рисунок 5) коггда она закррыта.
6.2.22 Переключаатель изменения напра вления вращ
щения (пере
еключатель реверса)
Переед включени
ием станка переведите
п
е переключаатель реверсса 31 (рисуннок 5) в положение «F»
»
для вращеения шпинд
деля против
в часовой сстрелки (вперед), или в положенние «R» дляя вращенияя
шпинделя по часовой стрелке (назад). Полож
жение «0» означает «вы
ыключено», станок не включается.

ВНИМАНИЕ! Перед подключени
п
ием станка к электро
осети перевведите переключательь
реверса 31 (рисунок 5) в пол
ложение «00». Смену направлени
н
я вращенияя переключчателем 31
1
производи
ите только при неподвижном шпиннделе (в пол
ложении «0»
» переключаателя ревер
рса 31).

Ри
исунок 5
ое перемеще
ение суппоррта
6.2.3 Продольно
Вращ
щением маховика 25 (ри
исунок 3), ннаходящегосся на фартук
ке, по часов ой стрелке происходитт
перемещен
ние суппортта в сторону задней баабки (вправво), при вра
ащении махховика проттив часовой
й
стрелки суп
ппорт перем
мещается в сторону
с
перредней бабкки (влево).
Вклю
ючение мехханической подачи супппорта осуществляется
я поворотоом рукоятки
и маточной
й
гайки 23 (р
рисунок 3) вниз, для выключения
в
я ‐ вверх. Направление
е механичесской подачи
и связано с
направлением вращен
ния шпинделя: при пряямом враще
ении (против
в часовой сттрелки, положение «F»
»
переключателя реверсса 31 (рисунок 5)) суппоорт перемещ
щается в сто
орону переддней бабки (влево),
(
при
и
обратном вращении (по часов
вой стрелкее, положен
ние «R» переключатееля реверсса) суппортт
перемещаеется в сторону задней бабки
б
(вправво).
Для блокировки
и перемеще
ения суппоррта затяните винт 34 (рисунок
(
6),, для разбл
локировки ‐
ослабьте.

ВНИМАНИЕЕ! Разблоки
ируйте супп орт (ослабььте винт 34
4 (рисунок 66)) перед включением
в
м
автоматичееской подаччи, чтобы не
е повредить станок.

Ри
исунок 6
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6.2.4 Перемещен
ние попереччных салазоок
Переемещение поперечных
п
салазок прроизводитсяя вращение
ем маховикка 33 (рисун
нок 6). При
и
вращении маховика по
п часовой стрелке
с
попперечные саалазки пере
емещаются в направление задней
й
стороны сттанка (от опеератора), пр
ри вращени
ии против чаасовой стрел
лки ‐ в сторрону передн
ней стороны
ы
(на операто
ора).
Для блокировки
и перемеще
ения салазоок затяните
е винт 35 (рисунок 6),, для разбл
локировки ‐
ослабьте.
6.2.5 Перемещен
ние верхнихх салазок
Переемещение верхних сала
азок произвводится вращ
щением рук
коятки махоовика 21 (ри
исунок 3) по
о
часовой илли против чаасовой стрел
лки.
6.2.6 Поворотны
ый резцедержатель
Для установки инструментта в рабочеее положен
ние резцед
держатель 119 (рисунокк 3) можетт
поворачивааться вокруг оси на 360
0°.
Резцеедержательь имеет 4 фи
иксированн ых положен
ния для уста
ановки инсттрумента под углом 90°°
к оси вращ
щения шпин
нделя, а также можетт быть устан
новлен под
д любым угл
глом в зави
исимости отт
условий рааботы. Для этого необхходимо осллабить центральную зажимную руукоятку 20 (рисунок
(
3),,
повернуть резцедержаатель и снов
ва произвессти зажим руукояткой.
6.2.7 Регулировкка задней ба
абки
Переемещение задней
з
бабки по напрравляющим
м станины производит
п
тся вручную
ю. Ослабьтее
фиксирующ
щую гайку 26
2 (рисунки
и 4, 7) зажи
имного устр
ройства баб
бки, передв иньте бабку в нужноее
положениее, затем затяяните гайку.
Выдввижение пи
иноли 29 (р
рисунок 4) из корпусаа бабки и утопление ее обратно в корпусс
производится вращением махови
ика 27 (рису нок 4). Руко
ояткой 25 (рисунок 4) осслабьте заж
жим пиноли,,
вращая махховик перем
местите пин
ноль в необхходимую по
озицию, зажмите пинолль поворотом рукоятки..
Величину перемещен
ния пиноли
и можно контролиро
овать по шкале,
ш
наннесенной на боковую
ю
поверхностть пиноли ил
ли по лимбуу на махови
ике.
Регуллировка смеещения зад
дней бабки от оси вращения шпинделя проиизводится при точении
и
конусных п
поверхностеей. Величина смещенияя определяе
ется по шкал
ле 37 (рисуннок 7), находящейся наа
заднем тор
рце основания бабки. Смещение производи
ится при помощи 2‐х ввинтов 36 (рисунок 7)..
Ослабьте гайку 26 (рисунки 4, 7), и стопорны
ый винт 38 (рисунок 7) на торце заадней бабки. Ослабьтее
винт 36 ((рисунок 7) с одной боковой стороны бабки
б
и за
атягивайте аналогичны
ый винт с
противополложной стороны, пока необходим
мая величин
на смещения
я не отразиттся на шкал
ле. Затянитее
стопорный винт 38 (ри
исунок 7) и гайку
г
26 (риссунки 4, 7).

Ри
исунок 7

и

6.2.8 Универсалььный 3‐х кул
лачковый тоокарный паттрон
Унивверсальным трех‐кулачкковым патрооном (рисун
нок 8) можн
но зажиматьь круглые, треугольныее
шестигр
ранные зааготовки. При
П
сборкке станка универсал
льный треех‐кулачковы
ый патрон
н
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устанавливвается на фл
ланце с макксимальной
й точностью
ю. Патрон и фланец ма ркируются рисками 39
9
(рисунок 8)), которые при
п последующих сборкках должны совпадать.
Кулаччки нового патрона имеют тугой хоод. Это необ
бходимо дл
ля обеспеченния точностти зажима и
долгого срока слуужбы. Пр
ри многоккратном использован
и
нии (зажиим/разжим) кулачки
и
прирабатываются, и ихх перемеще
ение постепеенно становвится более плавным.
С паттроном могут поставляться два ти па кулачковв: прямые и обратные.. При устано
овке будьтее
внимательны, кулачки
и замаркир
рованы циф
фрами 1, 2, 3 и устана
авливаются на патрон
н в прямом
м
порядке (1 ‐ 2 ‐ 3), при
и снятии кулачков продеелайте эту операцию
о
в обратном ппорядке (3 ‐ 2 ‐ 1), один
н
за другим.
По оккончанию усстановки кулачков свед
дите их вмессте и убедиттесь, что онии встали пра
авильно.

Рисунок 8
7 ЭЛЕЕКТРООБОР
РУДОВАНИЕ
Е СТАНКА
7.1 О
Описание раб
боты электр
рооборудоввания станкаа

ВНИМАНИ
ИЕ! Работы по обслуж
живанию и ремонту эл
лектрическоой части сттанка могутт
ыми электри
и несоблюде
ении этого правила ста
анок можетт
выполнятьсся только аттестованны
иками! При
быть серьеезно повреж
жден!
Прин
нципиальнаяя электрическая схема станка изоб
бражена на рисунке
р
9.

Рисун
нок 9

Питаание электрооборудова
ания станка осуществляяется от од
днофазной ссети переме
енного токаа
напряжени
ием 220 В, частотой
ч
50
0 Гц. Пуск эллектродвигаателя М (ри
исунок 9) оссуществляеттся кнопкой
й
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включенияя (магнитного пускателя) при нахоождении переключател
ля реверса в положении «R» или
и
«F». Отклю
ючение двигателя произзводится кноопкой отклю
ючения.
Станок оснащен концевыми выключчателями 41
4 и 42 (рисунок 10)), которые отключаютт
электропиттание станкаа при откры
ывании кожууха коробки передач ил
ли защитногго кожуха па
атрона.

Ри
исунок 10
7.2 Электрически
ие соединен
ния. Требоввания к шнур
ру электропитания
ПРЕДУПР
РЕЖДЕНИЕ!
имо подключать к однофазно
ой сети с
Станок необходи
глухозазем
мленной нейтралью на
апряжением
м 220В чер
рез двухпол
люсную роззетку с зазземляющим
м
контактом через вводн
ной автоматт с характер истикой В или С для номинальногоо тока 10А.
новка розетки должна быть
б
произвведена квал
лифицирова
анным спец иалистом и выполненаа
Устан
медными п
проводами сечением
с
не
е менее 1,5м
мм².
Работы по обсл
луживанию и ремонту электричесской части станка
с
могуут выполнятться только
о
аттестованными элекктриками. При
П
несобллюдении эттого правил
ла станок м
может быть серьезно
о
поврежден
н.

В случае оттсутствия электросети
РЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
э
с глухоза
аземленной
й
ПР
ние станка должно
д
прооизводиться сначала к контуру
к
защ
щитного заземления наа
нейтралью подключен
узел заземлления станкка, обозначе
енного знакоом «заземление», а заттем к электрросети, обор
рудованной
й
устройство
ом защитногго отключения (УЗО) с тооком утечки
и не более 100
1 mA.
7.2.1 Для защи
иты электро
опроводки от перегруузок на щи
ите подклю
ючения дан
нной линии
и
необходим
мо применятть автоматические выкллючатели наа 10 А.
7.2.2 Запрещаеется переде
елывать ви
илку, если она не входит в ррозетку. Вм
место этого
о
квалифици
ированный электрик
э
дол
лжен устаноовить соотве
етствующую
ю розетку.
реждении шнура
ш
элекктропитанияя его долж
жен замениить изготов
витель или
и
7.2.3 При повр
сертифицированный Сервисный
С
центр.
ц
7.3 Требования безопасност
б
ти при обслууживании (ээксплуатаци
ии) двигателля
ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! Этот станоок предназзначен для использоввания толькко в сухом
м
помещении
и. Не допусккайте устано
овки станка во влажныхх помещени
иях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
Н включайтте станок до тех пор, пока до коннца и вним
мательно нее
ознакомитеесь с излож
женными в данном
д
рукооводстве рекомендация
ями, пока пооэтапно не изучите всее
пункты насстроек и регуулировки сттанка, пока нне усвоите работу
р
всех органов упрравления сттанка.
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7.3.1 Если двиггатель не запускается
з
е, сразу жее
или внезапно останавливается при работе
отключите станок от источника
и
электропита
э
ания. Выньтте вилку шн
нура питаниия станка изз розетки и
проверьте шпиндель на свобод
дное вращеение. Если шпиндель вращаетсяя свободно, включитее
двигатель еще раз. Если
Е
двигаттель все ещ
ще не вращ
щается, поп
пробуйте поо таблице возможныхх
неисправно
остей найти
и и устранить возможнуую причину.
7.3.2 Устройство
о защиты или автомат заащиты необ
бходимо реггулярно прооверять, если двигательь
постоянно перегружаеется при фор
рсированно м режиме работы.
р
7.3.3 Чаще всего проблемы
ы с двигатеелем возникают при плохих контаактах в раззъемах, при
и
перегрузкаах, понижен
нном напряжении эллектропитан
ния (возмож
жно, вследдствие недо
остаточного
о
поперечного сечения подводящ
щих проводоов). Поэтом
му всегда с помощью
ю квалифицированного
о
электрика п
проверяйте все разъем
мы, рабочее напряжение и ток.
7.3.4 При большой длине
е и малом поперечно
ом сечении подводящ
щих проводов на этихх
проводах происходитт дополните
ельное пад
дение напряжения, ко
оторое привводит к пр
роблемам с
двигателем
м. Поэтомуу для нор
рмального функциони
ирования станка необбходимо достаточное
д
е
поперечное сечение подводящих
п
х проводов.. Приведенн
ные в табли
ице данныее о длине подводящих
п
х
проводов относятся к расстояни
ию между распредели
ительным щитом,
щ
к кооторому по
одсоединен
н
станок и ви
илкой штепссельного ра
азъема станкка. При этом
м не имеет значения, оосуществляе
ется подвод
д
электроэнеергии к стаанку через стационаррные подво
одящие про
овода, череез розетку или черезз
комбинаци
ию (стационарный и удл
линительны
ый) кабелей..
дящих прово
одов
Дллина подвод
До
о 15м

Необход
димое поперечное сечеение медных проводов
1,5мм²

8 СМ
МАЗКА СТАНКА

ксплуатацию
ю, необходи
имо смазатьь
ВНИМАНИЕЕ! Прежде, чем осущесствить ввод станка в эк
его в специ
иальных точках смазки и наполнитьь все смазоччные резерв
вуары до раабочего уров
вня.

же перед наачалом раб
боты на нем
м
ВНИМАНИЕЕ! Перед началом экспллуатации сттанка, а такж
после длиттельного пеерерыва, не
еобходимо ссмазать все
е трущиеся поверхностти узлов и механизмов
м
в
станка. Помните, что внимательное отношеение к смаззке являетсся гарантиейй безотказн
ной работы
ы
станка и его долговечн
ности.
8.1 Передняя баб
бка
Преж
жде, чем заполнить масляный
м
ррезервуар передней
п
бабки
б
станкка, необход
димо снятьь
крышку 433 (рисунок 11).
1 Масло должно дооходить до отметки ин
ндикатора в смотровом
м стекле 44
4
(рисунок 111). Для сливва масла (пр
ри переливее или замене масла) исп
пользуется ззатвор 46 (р
рисунок 12)..
Тщательно вытрите осстатки масла. Повторнаая заливка масла осущ
ществляется после перв
вого месяцаа
эксплуатац
ции станка. Последующ
щая заменаа масла в передней бабке осущ
ществляется каждые 2
месяца.
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Ри
исунок 11

РРисунок 12

8.2 Ш
Шестерни ко
оробки передач
Один
н раз в день добавляйте
е индустриаальное масл
ло в точку см
мазки 47 (риисунок 12).
8.3 Верхний супп
порт
Один
н раз в день добавляйте
е индустриаальное масл
ло в точки см
мазки 48 (риисунок 13).

Ри
исунок 13

Ри
исунок 14

8.4 Поперечный суппорт
Один
н раз в ден
нь добавляй
йте индустрриальное маасло в точки смазки 49 (рисуно
ок 13) и 51
1
(рисунок 144).
8.5 Каретка
Один
н раз в день добавляйте
е индустриаальное масл
ло в четыре точки смазкки 50 (рисунок 13).
8.6 Заадняя бабкаа
Один
н раз в день добавляйте
е индустриаальное масл
ло в точки см
мазки 52 (ррисунок 15).

Ри
исунок 15
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8.7 Ходовой винт
Один
н раз в ден
нь добавляй
йте индустрриальное маасло в точки смазки 53 (рисуно
ок 15) и 45
5
(рисунок 111).
8.8 С
Смазку напр
равляющих каретки, оппорной плосскости поворотного реззцедержате
еля, а такжее
пиноли зад
дней бабки производитте индустриаальным масслом по мер
ре необходиимости.
8.9 На зубчатые колеса гитары периоди
ически нано
осите тонкий
й слой консиистентной см
мазки.
8.10 Х
Ходовой винт продольн
ной подачи,, ходовые винты поперечных салаззок, каретки
и,
периодичеески смазывайте тонким
м слоем коннсистентной смазки.
8.11 В подшипни
иках шпинделя смазка ззакладывае
ется при сборке станка и поэтому в начальный
й
период экксплуатации производи
ить смазку подшипников не сле
едует. Однаако, если с течением
м
времени выявится необходимо
н
ость заменны смазки (нагрев свыше
с
50°СС передне
его фланцаа
шпиндельн
ного узла при
п
отсутсттвии наруш
шения регул
лировки подшипников ых опор шпинделя
ш
и
дефектов в самих под
дшипниках), то для этоого следуетт использовать консисттентную сма
азку. Перед
д
этим необ
бходимо тщ
щательно уд
далить из подшипникков старую
ю смазку, ппромыть и просушитьь
подшипникки.
ПРИМ
МЕЧАНИЕ: в качестве жидкой см
мазки реком
мендуется применять
п
м
масло индуустриальноее
«И20А» (ГО
ОСТ 20799‐7
75), в качесстве консисстентной см
мазки – сол
лидол «УС‐22» (ГОСТ 10
033‐79) или
и
солидол «С
С» (ГОСТ 436
66‐76).
9 ПОД
ДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ
Р
9.1 Распаковка и установка станка
9.1.1 Для извлеччения станка
а из ящика ввыверните шурупы
ш
(сам
морезы) на нижней чассти боковыхх
стенок ящи
ика. Снимитее колпак ящ
щика с основвания.
9.1.2 Проверьте наличие все
ех принадлеежностей сттанка в соответствии с рразделом 4
«Комплекттность» Руко
оводства по эксплуатаци
ии.
9.1.3 Выверните транспорти
ировочные бболты, крепящие станок к днищу ящ
щика.
9.1.4 Выберите для устано
овки станкаа сухое, хор
рошо освещ
щенное проосторное ме
есто, чтобы
ы
обеспечитьь доступ к нему во вр
ремя обслуж
живания со всех четыр
рех сторон.. Место дляя установки
и
станка слеедует выбраать так, что
обы вблизи не было источников интенсивн ого пылеоб
бразования..
Чтобы стан
нина станкаа не подвергалась деф
формации при закреплении, пов ерхность по
од станком
м
должна бы
ыть абсолюттно ровной.. Проверьтее установочную площад
дку станка на горизонттальность в
двух перпеендикулярны
ых направле
ениях с помоощью уровн
ня.
Габар
ритные разм
меры станка
а (Turner 2500×450 G / Tu
urner 250×70
00 G) (смотррите рисунок 16):
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Ри
исунок 16
9.1.5 Аккуратно снимите станок
с
с дннища трансп
портировочного ящикаа и установ
вите его наа
подготовлеенное место
о.

ВНИМАНИЕЕ! Категориччески запрещ
щается подн
нимать стан
нок за шпинддель.
9.1.6 Закрепите станок (Turn
ner 250×4500 G / Turner 250×700 G), учитывая рразмеры его
о основанияя
(смотрите р
рисунок 17).

Ри
исунок 17
9.2 Расконсервац
ция станка
9.2.1 Температуура помеще
ения, в котоором устанаавливается станок, доллжна быть в пределахх
температур
ры от +15° С до +35° С, относительн
о
ной влажносстью воздухха не более 880%.
Если станок до распаковки
и транспорттировался или хранился при низкоой температуре, то не
распаковывайте, и тем более не
е включайтее его в тече
ение 8 часо
ов, пока стаанок не про
огреется до
температур
ры окружаю
ющей среды (время, неообходимое для испарен
ния конденссата).

ВНИМАНИЕ! В соотве
етствии с ттребованиями безопассности раскконсервацию
ю станка и
жностей сл
ледует про
оизводить в хорошо проветрив
ваемом поомещении, вдали отт
принадлеж
нагревателльных прибо
оров, открыттого огня и м
мест хранен
ния пищевых продуктовв.
9.2.2 Очистите все законссервирован ные поверххности вето
ошью или протирочной тканью,,
смоченной
й в уайт‐спи
ирите или керосине. Не использзуйте раство
оритель длля красок, бензин
б
или
и
растворитеель для лакаа ‐ это может повредитьь окрашенны
ые поверхно
ости.
9.2.3 Покройте все
в неокраш
шенные неррабочие повверхности сттанка и приинадлежносстей тонким
м
слоем маш
шинного массла или технического ваазелина.
9.3 Подготовка к первоначальному пускку и первоначальный пуск станка
9.3.1 Прежде чеем приступи
ить к работте на станке
е проверьте
е и подтяниите все осла
абевшие во
о
время тран
нспортировкки внешние соединенияя и крепления.
9.3.2 Произведите смазку сттанка соглассно рекомен
ндациям разздела 8 «См
мазка станка
а».
9.3.3 Произведи
ите опробование ручны
ых перемещений суппорта, попереечных салазо
ок, верхней
й
каретки и п
перемещени
ие пиноли задней бабк и на всю длину ходов.
9.3.4 Настройтее станок на предпол агаемый вид обработки соглас но ниже следующим
с
м
рекомендаациям:
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ВНИМАНИЕ! Во избежание траввм категори
ически запр
рещается прроизводить наладку и
настройку станка, а также какие
е‐либо регуллировочные
е работы пр
ри включеннном питани
ии системы
ы
электрообо
орудования.
 Зам
мена (устано
овка) 3‐х кул
лачкового паатрона
Патрон крепится на фланц
це шпинделля. Отверни
ите три усттановочных винта 40 (рисунок
(
8))
(показано ттолько два из трех) со стороны
с
фл анца и сним
мите патрон
н. При устан овке совместите риски
и
39 (рисунокк 8) на флан
нце и на патр
роне и закр епите патро
он, использууя тот же сам
мый компле
ект винтов.
 Устаановка инсттрумента
Устан
новите токкарный резец в ре зцедержате
ель и над
дежно зак репите его
о винтами
и
резцедерж
жателя. При токарной обработке реезец склоне
ен к прогибуу под дейсттвием сил ре
езания. Дляя
нормально
ой работы необходимо
н
о, чтобы реезец выступал за резце
едержательь не более 1,5 высоты
ы
державки р
резца. Резец
ц выставлен
н правильноо, если верш
шина режуще
ей кромки еего находится на одной
й
линии по высоте с осью
о
вращения обрабаатываемой детали. Пр
равильная уустановка инструмента
и
а
может бытть получен
на путем сравнения ввершины режущей
р
кр
ромки резцца с острием центра,,
установлен
нного в заднюю бабкку: они доолжны нахо
одиться на одной лиинии по вы
ысоте. При
и
необходим
мости для по
олучения нуужной высотты использууйте стальнуую регулироовочную про
окладку под
д
резец.
 Изм
менение диаапазона ско
оростей вращ
щения шпин
нделя
Измеенение скор
рости враще
ения шпинд
деля осуществляется рукоятками пеереключени
ия ступеней
й
коробки сккоростей 54 (рисунок 18
8) согласно таблице реззьб и подач (верхняя леевая часть рисунка
р
19),,
расположеенной на лиц
цевой сторо
оне кожуха ппередней баабки 55 (риссунок 18).

Ри
исунок 18

Рисунок
к 19

 Насстройка на автоматичес
а
скую подачуу
Испо
ользуйте таб
блицу резьб
б и подач (ррисунок 19)), имеющую
юся на станкке, для выбора подачи
и
или шага резьбы. Подберите
П
передаточнные зубчаттые колеса гитары в последовательности,,
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необходим
мой для пол
лучения нуж
жной подаччи или шагга резьбы, если имею щаяся регул
лировка нее
соответствуует требуем
мой.
Замеену зубчатыхх колес в коробке перед
дач (гитаре)) производи
ите при откллюченном от источникаа
электропиттания станкее.

ВНИМАНИЕЕ! По окончании настроойки привод
да подач не
еобходимо, во избежан
ние аварии,,
убедиться, что все ви
инты и гайки надежноо затянуты,, а все шки
ивы и зубччатые колесса надежно
о
зафиксировваны.
9.3.55 Перед под
дключением
м станка к электросети
и убедитесь
ь в исправнности розеттки и вилки
и
станка. Поссле подклю
ючением станка к электрросети провверьте действие органоов управлен
ния станком
м
(смотрите пункт 6.2).
10 ПО
ОРЯДОК РАБОТЫ
Переед началом работы со станком нееобходимо ознакомить
ься со всем
ми эксплуатационными
и
особенносттями и праввилами безо
опасности.
10.1 О
Обработка продольной
п
й подачей (ррисунок 20)
При обработке продольной
й подачей ррежущий ин
нструмент перемещает
п
тся паралле
ельно оси
вращения заготовки. Продольнаяя подача моожет произвводиться вручную переемещением суппорта
или перемещением веерхней каре
етки, либо в ключением автоматиче
еской подаччи суппорта.
Настройка на глуубину резан
ния произвоодится поперечными салазками.

исунок 20
Ри
10.2 Обработка поперечной
й подачей (ррисунок 21)
При обработке торцевых поверхносстей инструумент перемещается перпендикуулярно оси
и
вращения заготовки. Подача
П
прои
изводится р учным пере
емещением поперечны
ых салазок.
Настройка на глубину
г
реззания прои
изводится продольной
п
подачей ссуппорта ил
ли верхней
й
каретки.

исунок 21
Ри
10.3 О
рисунок 22)
Обработка в центрах (р
Для обработки в центрах снимите патррон со шпинделя. Вставьте центр МТ‐3 (60°) 54
5 (рисунокк
22) в конусс шпинделя,, а центр МТ
Т‐2 (60°) 57 ((рисунок 22
2) вставьте в пиноль заддней бабки. Установитее
заготовку с закреплен
нным на ней ведущим хомутиком
м 56 (рисуно
ок 22) в ценнтра. Ведущ
щий хомутикк
приводит вво вращение заготовку от фланца ш
шпинделя (ссоединение
е планшайбы
ы и ведущего хомутикаа
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поводком 55 (рисунокк 22)). Схема наладки д
для обработтки заготовк
ки продольнной подачей в центрахх
приведенаа на рисункее 20.

Ри
исунок 22

ПРИМЕЧАН
НИЕ: При исспользовани
ии неподви
ижного центтра в пинолли задней бабки (дляя
предотвращ
щения переегрева) нане
есите на негоо небольшо
ое количеств
во консистеннтной смазкки.
10.4 О
Обработка конусов
к
с исспользовани
ием смещен
ния задней бабки
б
Обрааботка конических по
оверхностей
й может производит
п
ься смещеением задн
ней бабки..
Величина ссмещения зависит
з
от длины
д
заготтовки и от заданной конусности.
к
Выполните
е смещениее
задней баб
бки согласно
о пункту 6.2.7.
Устан
новите заготтовку с закр
репленным на ней ведущим хомуттиком в ценнтра. Ведущ
щий хомутикк
приводит вво вращени
ие заготовкуу от фланцаа шпинделя. Обработав
в конус, веррните задню
юю бабку в
исходное п
положение.
10.5 Нарезание резьбы
р
Нареезание наруж
жной резьбы производ
дится в следуующей посл
ледовательнности:
‐ Обтточите заго
отовку до наружного
н
д
диаметра резьбы.
р
На обточенноом диаметре в началее
резьбы доллжна быть фаска,
ф
а в ко
онце ‐ канав ка для выхо
ода резца.
‐ Насстройте стан
нок (механи
ическую проодольную по
одачу, смоттрите пункт 9.3.4) в соо
ответствии с
нужным шаагом резьбы
ы. Число обо
оротов вращ
щения шпинделя должн
но быть макксимально низким.
‐ Устаановите реззец в резцед
держатель. Резец для нарезания
н
резьбы
р
долж
жен иметь точно
т
такой
й
же профилль, что и нарезаемая резьба, и установл
лен строго перпендиккулярно на
аправлению
ю
продольно
ого перемещ
щения, а ве
ершина егоо режущей кромки до
олжна находдиться на уровне оси
и
вращения д
детали.
‐ Под
дведите резец к торцуу детали и поперечно
ой подачей выберите необходимую глубинуу
резания.
‐ Вкллючите станок и включите механичческую под
дачу рычагом
м 56 (рисуннок 18), резе
ец коснетсяя
детали и наачнется про
оцесс нареза
ания резьбы
ы.
‐ Реззьба нарезаеется за нескколько прохходов, поэтому в конце
е каждого ппрохода реззец должен
н
выводитьсяя из резьбы полностью (при помощ
щи поперечн
ных салазок
к).
‐ Коггда первый
й проход будет сделаан, останови
ите станок, отключив вращение шпинделя,,
одновремеенно отведи
ите инструм
мент от деттали. Мехааническую подачу
п
не оотключайте
е. Включитее
двигатель с вращениеем в противоположном
м направлен
нии, чтобы резец
р
вернуулся в первоначальноее
положениее.
‐ Осттановите сттанок и усттановите реезец на нуж
жную глуби
ину для пр одолжения нарезанияя
резьбы пер
ремещением
м поперечных салазок.
Переед каждым проходом смещайте
с
вверхнюю поворотную каретку
к
на 00,2 ‐ 0,3 мм
м влево или
и
вправо поо
очередно, чтобы
ч
рабо
ота проводи
илась одной
й режущей кромкой ррезца. Таким
м образом,,
резец будеет обрабаты
ывать только одну сторрону профи
иля резьбы при каждоом проходе.. Повторитее
проходы реезца, пока резьба
р
не буудет полносттью нарезан
на.
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Ри
исунок 23
11 ТЕЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ
ИВАНИЕ СТА
АНКА

ИЕ! Перед на
ачалом люббых ремонтн
ных и сервиссных работ уубедитесь, что
ч станок
ВНИМАНИ
от источникаа электропитания.
отключен о
Во ввремя экспл
луатации сттанка необхходимо про
оводить профилактичееские мероприятия по
о
техническо
ому обслужи
иванию стан
нка, чтобы с охранить егго точность выполняемы
в
ых работ и длительный
д
й
срок служб
бы.
При обнаружении неисправностей илли повреждений немед
дленно приинимайте меры для ихх
устраненияя.
11.1 О
Общие указзания
Во и
избежание поврежден
ний, для о беспеченияя долговечн
ности и наадежного выполнения
в
я
функций сстанка, необ
бходимо регулярно ввыполнять описанные
о
далее рабботы по техническомуу
обслуживанию. Гаран
нтийные пр
ретензии ппринимаютсся только при правиильном и регулярном
м
выполнени
ии этих рабо
от. При несоблюдении ээтих требовааний повыш
шается опаснность травм
мирования!
Полььзователь изделия
и
может
м
вып олнять тол
лько работы по ухооду и техническомуу
обслуживанию, которы
ые описаны
ы в этом Рукководстве по эксплуата
ации (пункты
ы раздела 11.2
1
и 11.3)..
Все осталььные работы должны выполнять ся только в специали
изированныхх мастерских ТМ FDB
B
Maschinen..
11.2 Порядок теххнического обслуживанния станка
Во время экссплуатации необходи мо провод
дить проф
филактическкие мероприятия по
о
техническо
ому обслужи
иванию стан
нка, чтобы ссохранить его
е точностн
ные характееристики и длительный
д
й
срок служб
бы.
Регуллярно прои
изводите смазку станнка согласн
но рекомен
ндациям рааздела 7 настоящего
о
Руководствва.
При р
работе своеевременно убирайте
у
стрружку с нап
правляющихх и ходовогоо винта, след
дите, чтобы
ы
стружка нее попадала в конус шпинделя и меж
жду суппорттом и направляющими станины.
Кажд
дый раз поссле работы убирайте стружку, оччищайте все
е части ста нка и смаззывайте всее
неокрашен
нные повер
рхности дляя предотвраащения кор
ррозии. Ста
арая загустеевшая смаззка должнаа
своевременно удалятьься.
При обнаружен
нии неисправностей и
или повреж
ждений нем
медленно п римите ме
еры для ихх
устранений
й.
Ремо
онт станкаа может выполнятться толькко квалиф
фицированнным персоналом с
соответствуующим механическим и электротеехническим образовани
ием.

ВНИМАНИ
ИЕ! При выполнении оч истки, проф
филактики ил
ли ремонта отсоединитте станок отт
источника ээлектропитаания.

ВНИМАНИЕЕ! Никогда не брызгайтте водой наа изделие при
п его очиистке. Издел
лие следуетт
олько сухой
й (или чуть влажной) ппротирочной
й тканью! Не
Н использууйте едкие очистители,
о
,
очищать то
которые мо
огут повред
дить металли
ические, плаастмассовые и резинов
вые части иззделия!
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ВНИМАНИЕЕ! При выпо
олнении очи
истки, профи
илактики ил
ли ремонта отсоединитте станок отт
источника питания. Ремонт станка может ввыполнятьсяя только квалифициро ванным персоналом с
соответствуующим мехханическим и электротеехническим образовани
ием. Не удааляйте струж
жку голыми
и
руками, острые кр
рая струж
жки могут поранитьь руки. Не
Н
исполььзуйте для очистки
и
легковосплламеняющиеся жидкостти или жидкоости с ядови
итыми испарениями! П
При очистке защищайтее
электричесскую часть сттанка (двига
атель, перекключатели, разъемы и т.п.)
т
от попаадания влаги.
Маслло, смазка и чистящие средства
с
заггрязняют окружающую среду, и их утилизация с
обычным м
мусором или
и через кана
ализацию н едопустимаа, утилизирууйте эти вещ
щества в соответствии с
местным природоохраанным закон
нодательстввом. Ветошьь, загрязненная маслом
м, смазкой и
чистящими
и средствами, легко восспламеняетсся. Соберите
е загрязненн
ную ветошьь в закрытую
ю емкость и
утилизируй
йте ее в сооттветствии с местным прриродоохранным закон
нодательстввом, не складывайте ее
с обычным
м мусором!
11.3 Регулировкаа отдельныхх узлов
Все уузлы станка прошли реггулировку н а заводе‐иззготовителе и поэтому ббез особой надобности
и
регулироваать их сам
мостоятельно
о не реком
мендуется. Но через некоторое время после началаа
эксплуатац
ции некотор
рым элемен
нтам станкаа может по
отребоваться регулироовка. Ниже приведены
ы
рекомендаации по наиб
более харакктерным споособам регуулировки.
11.3.1 Подшипни
ики шпинде
еля
Подш
шипники шпинделя
ш
регулируютс
р
ся на заво
оде‐изготов
вителе. Еслли после длительной
д
й
эксплуатац
ции у шпинд
деля появляе
ется люфт, тто необходи
имо отрегули
ировать зазооры в подш
шипниках.
Ослабьте внешн
нюю шлицев
вую гайку ваала шпинде
еля. Затягива
айте внутрееннюю шлиц
цевую гайкуу
вала шпинд
деля, пока не выберете люфт. При
и этом шпиндель долж
жен свободнно вращатьсся. Затянитее
снова внеш
шнюю гайку вала шпинд
деля, не наррушая регулировку.

ВНИМАНИ
ИЕ! Чрезмер
рное усилиее при затяги
ивании или чрезмерныйй натяг могуут привести
и
к повреждеению подшипников.
11.3.2 Регулироввка каретки суппорта
Приж
жимные плаанки устано
овлены с дввух сторон на нижней плоскости каретки и закреплены
з
ы
винтами. Д
Для уменьш
шения зазо
ора между прижимны
ыми планка
ами и напрравляющими станины,,
отверните винты, сним
мите прижи
имные планкки и перешл
лифуйте их. Установитее на место прижимные
п
е
планки, заккрепите вин
нтами и проверьте переемещение суппорта
с
вра
ащением мааховика. Перемещениее
должно бы
ыть плавным
м, без заедан
ний.
11.3.3 Регулироввка поперечных салазокк
У поперечных салазок
с
име
еется клин 18 (рисунокк 2), через который реегулируетсяя зазор при
и
помощи чеетырех винттов 16 (рисуунок 2). Осл абьте контр
ргайки 17 (р
рисунок 2) и затягивайтте винты 16
6
(рисунок 2)), пока салазки не стануут перемещ
щаться без люфта, но свободно. Длля фиксации
и результатаа
регулировкки затяните контргайки 17 (рисунокк 2).

11.3.4 Регулироввка верхних салазок
У верхней кареетки имеетсся клин, черрез который регулируется зазор при помощ
щи четырехх
винтов 8 (рисунок 2). Ослабьте контргайки
к
9 (рисунокк 2) и затяги
ивайте винтты 8 (рисун
нок 2), покаа
салазки нее станут пер
ремещатьсяя без люфтаа, но свобо
одно. Для фиксации
ф
реезультата регулировки
р
и
затяните ко
онтргайки 9 (рисунок 2)).
11.3.5 Регулироввка включен
ния маточноой гайки
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Люфтт в направл
ляющих перемещенияя полугаек маточной гайки
г
можеет быть отр
регулирован
н
винтами 114 (рисунокк 2). Ослаб
бьте контрггайки 15 (рисунок 2) на право й стороне фартука и
отрегулирууйте винтам
ми 14 (рисунок 2) за зор в напр
равляющих,, пока обе полугайки
и не станутт
перемещатться без лю
юфта, но сво
ободно. Дляя фиксации результата регулировкки затяните контргайки
и
15 (рисунокк 2).
11.4 Периодичесское обслуж
живание
Пери
иодическое обслужива
ание произзводится в сервисных центрах ТТМ FDB Maschinen
M
и
включает:
‐ Про
оверку состо
ояния корпуусных деталеей и узлов;
‐ Про
оверку сопро
отивления изоляции;
и
‐ Про
оверку состо
ояния электр
рооборудоввания.
ВНИМАНИЕ! Техничесское обслуж
живание до
олжно осущ
ществлятьсяя регулярно
о в течениее
всего срокаа службы иззделия.
Без п
проведения технического обслуживвания покуп
патель теряе
ет право гаррантии.
ованных уссловиях экксплуатации изделие будет испправно раб
ботать весьь
При рекомендо
гарантировванный срокк службы. Соблюдение
С
е рекоменд
дованных пр
равил экспллуатации по
озволит Вам
м
избежать п
преждеврем
менного выххода из строоя отдельных частей изд
делия и всегго изделия в целом.
Если изделие всследствие интенсивной эксплуатац
ции требует периодиче ское обслуж
живание, то
о
эти работы
ы выполняюттся за счет потребителя
п
я.
Техни
ическое об
бслуживание
е в сервис ных центраах не входит в гараннтийные обязательстваа
производителя и про
одавца. Сер
рвисные цеентры пред
доставляют платные усслуги по проведению
п
ю
периодичееского техни
ического обсслуживания .
После окончани
ия срока слуужбы возмоожно испол
льзование изделия
и
по назначению
ю, если его
о
состояние соответствуует требованиям безоппасности и изделие не
е потеряло свои функц
циональныее
свойства. ЗЗаключение выдается уп
полномоченнными сервисными цен
нтрами ТМ FFDB Maschin
nen.
12 ТР
РАНСПОРТИ
ИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕЕ

ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! Перед
П
траннспортироваанием убед
дитесь, чтоо станок оттключен отт
источника ээлектропитаания.
Будьтте осторож
жны со станком во врремя трансспортировки
и. Запреща ется ставитть тяжелыее
предметы н
на станок.
Транспортирование издел
лия осущеествляется в закрыты
ых трансп ортных ср
редствах в
соответстви
ии с прави
илами перевозки груузов, действвующими на
н транспоорте данного вида, и
указаниями
и транспорттной маркир
ровки.
Погруузочно‐разггрузочные работы доллжны осущ
ществляться в соответсствии с транспортной
й
маркировккой.
При погрузочн
но‐разгрузочных рабботах и транспорти
т
ровании уупакованного станка
расположеение канатов необходимо произвоодить в сооттветствие с обозначениием мест строповки на
упаковочно
ом ящике. При
П транспо
ортировке ккраном канаат должен быть
б
выбранн с учетом веса
в
брутто
упакованно
ого станка.
К стр
роповке доп
пускаются лица, аттестоованные на проведени
ие погрузочнно‐разгрузочных работт
и прошедш
шие инструкктаж по технике безопассности.
При п
погрузочно‐‐разгрузочных работах необходимо принять меры,
м
исклю
ючающие по
овреждениее
станка (не допускать удары, резкие толчки)). При транспортировании упаковванный стан
нок должен
н
быть надеж
жно закрепл
лен на трансспортном срредстве.
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Издеелие рекомеендуется хранить в суххом месте, защищенном
з
м от воздеййствия влаги и прямыхх
солнечных лучей при температуре
т
е от ‐5°С до +40°С, отно
осительной влажностью
в
ю воздуха не
е более 80%
%
и отсутстви
ием прямого
о воздействи
ия атмосферрных осадко
ов.

ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! Самые
С
тяжеелые ранения (вплоть до смертелльных) возн
никают при
и
руза с погруузчика или транспортно
т
ого средстваа. Обратите внимание нна следующи
ие указанияя
падении гр
и данные н
на упаковке::
• цен
нтр тяжести;;
• укаазания по пееревозке;
• весс;
• реккомендуемо
ое транспортное средсттво;
• преедписанное положение
е при трансспортировке
е.

С
тяжеелые ранен
ния (вплоть до смертелльных) возн
никают при
и
ПРЕДУПРЕЕЖДЕНИЕ! Самые
обрыве грууза с неисп
правного ил
ли обладаю
ющего недо
остаточной грузоподъеемностью по
одъемника..
Проверяйтее подъемн
ники на:
• досстаточную грузоподъемность;
• беззупречную исправность
и
ь.
Строго соблюдай
йте инструкции по техннике безопасности. Тща
ательно закррепляйте гр
руз. Никогдаа
под грузом!
не стойте п

ВНИМАНИЕЕ! При нена
адлежащем
м хранении могут
м
повре
еждаться илли разрушаться важныее
р
ный станок только при
и
детали, узллы и агрегааты станка. Храните уппакованный или уже распакованн
указанных условиях оккружающей среды.
Прокконсультирууйтесь со сп
пециалистам
ми компани
ии «Демиксс» в случаее, если стан
нок или его
о
части более 3 месяцевв хранились в условиях,, отличных от
о указанных.
13 ВО
ОЗМОЖНЫЕЕ НЕИСПРАВ
ВНОСТИ И М
МЕТОДЫ ИХ
Х УСТРАНЕНИ
ИЯ
Главн
ным в получении опттимальных результатовв при испо
ользовании станка
правильнаяя регулироввка.

яв
вляется его
о

Таблица 3
Неисправностть

Возмоожная причи
ина
Тупой резец
Поверхность
Резец вибрирует
обработан
нной детали
и
Слишком большаяя подача
имеет поввышенную
Радиусс на режущеей кромке
шероховаатость
инструумента слиш
шком мал
Несооссность центрров шпинде
еля и
задней
й бабки (смеещение бабки)
Обрабатываемая детааль
Не пар
раллельное перемещен
ние
имеет кон
нусную форм
му
верхне
ей каретки ( при работе верхней
каретккой)
Слишком большаяя подача
Станок вибрирует
Люфт переднего
п
пподшипникаа
шпинд
деля
Центра гр
реются
Переж
жата деталь в центрах
Инструмент быстро
Большая скоростьь обработки
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Дейсствия по усттранению
Заточите реезец
Уменьшите
У
вылет резц
ца
Уменьшите
У
подачу
Увеличьте
У
ррадиус (пере
еточите
резец)
Установите
У
заднюю баб
бку соосно
со шпинделлем
Выставьте пперемещени
ие верхней
каретки парраллельно оси
о
вращения ш
шпинделя
Уменьшите
У
подачу
Отрегулиру йте подшип
пник
Ослабьте цеентр задней
й бабки
Уменьшите скорость об
бработки

тупится

Большой износ задней
поверхности режущей
кромки резца

Режущая кромка резца
скалывается

Не соответствуют
размеры
нарезаемой резьбы

Большая толщина снимаемого слоя
(глубина резания)
Недостаточное охлаждение
инструмента
Задний угол слишком мал
Резец неправильно выставлен по
отношению к оси центров
Слишком острый угол режущей
кромки (перегрев резца)
Появляются трещины из‐за
неравномерного охлаждения
Люфт переднего подшипника
шпинделя (вибрация)
Неправильно установлен или
неправильно заточен резец
Не соответствует шаг резьбы
Не соответствует диаметр резьбы
Заблокирован выключатель
экстренной остановки
Нет напряжения в сети
электропитания

Шпиндель не вращается Неисправен выключатель или
(двигатель не
переключатель реверса
запускается)
Двигатель сгорел
Напряжение отсутствует, так как
сгорел сетевой предохранитель

Уменьшите глубину резания
Обеспечьте охлаждение
инструмента
Увеличьте задний угол
(переточите резец)
Переустановите резец по высоте
центров
Увеличить угол режущей кромки
(переточите резец)
Обеспечьте равномерное
охлаждение резца
Устраните люфт подшипника
шпинделя
Заточите резец в соответствии с
профилем резьбы. Установите
резец по высоте относительно
обрабатываемой детали
Перенастройте станок
Обточите заготовку до нужного
диаметра
Разблокируйте выключатель
экстренной остановки
Проверить наличие напряжения в
электросети
Проверить выключатель
(переключатель реверса), в случае
неисправности заменить в
специализированном сервисном
центре
Обратиться в
специализированный сервисный
центр для ремонта
Установить сетевой
предохранитель

В случае выявления других неисправностей ремонт изделия
специализированным подразделением в гарантийных мастерских.

должен

проводиться

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
14.1 Гарантийный срок эксплуатации токарно‐винторезного настольного станка Turner 250×450
G (Turner 250×700 G) на территории Украины составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении
владельцем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных настоящим
Руководством (Инструкцией) по эксплуатации.
Срок службы изделия составляет 3 года. Дата производства и серийный номер указаны на
табличке изделия. Изделие рекомендуется хранить в сухом месте, защищенном от воздействия влаги
и прямых солнечных лучей при температуре от ‐5°С до +40°С, относительной влажностью воздуха не
более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.
Претензии от потребителей на территории Украины принимает: ООО «Демикс», по адресу:
49044, г. Днепропетровск, ул. Клары Цеткин, 1а, тел. +38 (056) 375‐43‐21.
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14.2 При покупке изделия:
‐ должен быть правильно оформлен Гарантийный талон (стоять печать или штамп с
реквизитами организации, которая реализовала изделие, дата продажи, подпись продавца,
наименование модели изделия, серийный номер изделия);
‐ убедиться в том, что серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в
Гарантийном талоне.
‐ проверить наличие пломб на изделии (если они предусмотрены изготовителем);
‐ проверить комплектность и работоспособность изделия, а также произвести осмотр на
предмет внешних повреждений, трещин, сколов.
Каждое изделие комплектуется фирменным гарантийным талоном ТМ FDB Maschinen.
При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи или подписи (печати) продавца,
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
14.3 В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по вине
предприятия‐изготовителя владелец имеет право на бесплатный ремонт.
Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться в гарантийную мастерскую с
изделием и полностью и правильно заполненным гарантийным талоном (заполняется при покупке
изделия).
Удовлетворение претензий потребителей на территории Украины производится в соответствии
с Законом Украины «О защите прав потребителей».
При гарантийном ремонте срок гарантии изделия продлевается на время его ремонта.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудование ТМ FDB Maschinen на
территории Украины производится в сервисных центрах, перечень и контактные данные которых
указаны в Приложении №1 Руководства по эксплуатации. Также о контактных данных ближайшего к
Вам сервисного центра можно узнать, позвонив на номер +38 (056) 375‐43‐21.
ВНИМАНИЕ! Список сервисных центров может быть изменен. Актуальную информацию о
контактных данных сервисных центров на территории Украины Вы можете уточнить по телефону
+38 (056) 375‐43‐21.
14.4 Гарантия не распространяется:
 на быстро‐изнашиваемые детали (резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи и
приспособления, смазку и т.п.), на сменный инструмент (резцы и т.п.), шнуры электропитания (в
случае повреждения изоляции; шнуры подлежат обязательной замене без согласия владельца
(услуга платная));
 в случае естественного износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее и
внешнее загрязнение);
 в случае с удаленным, стертым или измененным серийным номером изделия;
 в случае использования изделия в условиях сверхвысокой интенсивности работ и
сверхтяжелых нагрузок;
 в случае использования инструмента и расходных материалов, не рекомендованных или не
одобренных производителем (поставщиком), непрофессионального обращения, перегрузки,
применения непригодных рабочих инструментов или приспособлений;
 в случае если изделие вскрывалось или ремонтировалось в течение гарантийного срока
самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, не уполномоченных производителем
(поставщиком) на проведение гарантийного ремонта;
 в случае повреждения станка в результате его хранения в неудовлетворительных условиях,
при транспортировке, а также из‐за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических
профилактических работ;
 В случае механического повреждения (включая случайное), естественного износа, а также
форс‐мажорных обстоятельств (пожар, стихийное бедствие и т.д.).
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В рам
мках гаранти
ийного сопр
ровожденияя не осущесттвляются:
 пер
риодическоее профилакттическое оббслуживание
е;
 насстройка и реегулировка узлов
у
и агреегатов;
 смаазка и чисткаа оборудова
ания;
 зам
мена расходных материалов.
истечении срока гара
антийного ообслуживан
ния, а такж
же в случаае, если гарантийноее
По и
обслуживание не мо
ожет быть предоставллено, мы можем
м
предоставить Вам соотве
етствующиее
платные усслуги. Тариф
фы определяются на даату обращения в специ
иализированнный сервисный центр
р
ООО «Дем
микс». Мы принимаем
п
на себя оббязательство
о незамедлительно увеедомить Вас о составее
работ по нее гарантийному обслуж
живанию обоорудованияя, их пример
рной стоимоости и срока
ах.
Насто
оящие гараантийные обязательствва ни при каких обсто
оятельствахх не предуссматриваютт
оплаты кли
иенту расхо
одов, связан
нных с досттавкой обор
рудования до
д сервисноого центра и обратно,,
выездом к Вам спеециалистов Поставщикка, а также возмеще
ением ущеррба (включчая, но нее
ограничивааясь) от поттери прибыли или ины
ых косвенны
ых потерь, упущенной
у
выгоды, а равно
р
иныхх
аналогичны
ых расход
дов. В иссключитель ных случааях гаранттийное соопровождение можетт
производиться на терр
ритории поккупателя.
ВНИМАНИ
ИЕ! Запрещ
щается вноссить в консструкцию изделия
и
изм
менения и проводитьь
доработки,, не предусм
мотренные заводом‐из
з
готовителем
м.
15 ДЕЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦ
ЦИЯ
15.1 Д
Демонтируй
йте станок.
15.2 Не выкидывайте стано
ок, принадлеежности и упаковку
у
вм
месте с бытоовым мусор
ром. Станок,,
который оттслужил сво
ой срок служ
жбы, принаадлежности и упаковкуу следует сддавать на эккологически
и
чистую уттилизацию (рециркуляцию) отхходов на предприятия, соотвеетствующие условиям
м
экологичесской безопасности.
ВНИМАНИ
ИЕ! Ремонт, модификац
ция и провер
рка оборудо
ования ТМ FFDB Maschin
nen должны
ы
M
П
При использзовании или
и
проводитьсся только в авторизованных сервиссных центраах ТМ FDB Maschinen.
техобслужи
ивании обор
рудования всегда
в
следи
ите за выполнением всех правил и норм безопасности.
МЕЧАНИЕ: Торговая
Т
марка FDB Ma schinen непрерывно ра
аботает над усовершенствованием
м
ПРИМ
своих изделий, поэтом
му мы сохраняем за соббой право наа внесение изменений в техническкие данные,,
упомянуты
ые в данн
ном Руково
одстве (Иннструкции) по эксплууатации и комплекттацию, безз
предваритеельного увеедомления.
УСТРОЙСТВО
О ОСНОВНЫ
ЫХ УЗЛОВ СТТАНКА
16. У
16.1 С
Станина и каретка (дета
алировка)
Схем
ма располож
жения составных частей
й станины и каретки то
окарно‐винтторезного настольного
н
о
станка Turn
ner 250×450 G (Turner 25
50×700 G) (ррисунок 24, таблица 4).
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Рисуннок 24
Таблица 4
Обозначение

Н
Наименован
ие

Примечаание

Количесство

1

Screw
w

4

2

Working Table

1

3

Oil Cup

6

4

Slidingg Table

1

5

Chip Pan
P

2

6

Screw
w

2

7

Screw
w

8

8

Chip Fan
F

2

9

Oil Resistant Rubb
ber

2

10

Chip Fan
F

2

11

Oil Resistant Rubb
ber

2

12

Carriage

1

13

Nut

1

14

Nut

1
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15

Pin

1

16

Nut

4

17

Screw

4

18

Screw

2

19

Wedge Block

1

20

Bearing‐Setting Screw

1

21

Handle Bush

1

22

Handle‐Knob

1

23

Round Nut

2

24

Dial Ring

1

25

Spring

1

26

Dial

1

27

Screw Bolt

2

28

Lead‐Screw Support

1

29

Pin

1

30

Flat Key

1

31

Lead‐Screw

1

32

Screw

8

33

Pressure Plate

2

34

Т‐Screw Bolt

1

35

Brake Block

1

36

Bed

1

37

Pin

2

38

Screw

4

39

Rack Bar (z‐107)

1

40

Rack Bar (z‐160)

1

37

16.2 С
Суппорт (дееталировка)
Схем
ма располож
жения соста
авных частеей суппортаа токарно‐в
винторезногго настольн
ного станкаа
Turner 250××450 G (Turn
ner 250×700 G) (рисунокк 25, таблиц
ца 5).

Рисунок 225
Таблица 5
Обозначение

Наименова
ание

Пр
римечание

Количе
ество

1

Braking blocck

1

2

Nut

2

3

Screw

2

4

T‐Slot nut

1

5

Knocking pin

1

6

Nut

1

7

Screw

2

8

Sliding base
e

1

9

T‐screw cap
p

2

10

Shaft

1

11

Long handle
e sleeve

1

12

Handle rod

1
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13

Handle base

1

14

Washer

1

15

Nut

8

16

Slide

1

17

Pin

1

18

Soring

1

19

Oil cup

2

20

Sliding Carriage

1

21

Sliding nut

1

22

Lead Screw

1

23

Key

1

24

Pin

1

25

Supporter

1

26

Dial

1

27

Nut

2

28

Spring

1

29

Dial

1

30

Nut

2

31

Handle body

1

32

Handle

2

39

16.3 Ф
Фартук (детталировка)
Схем
ма располож
жения составных часттей фартукаа токарно‐в
винторезногго настольн
ного станкаа
Turner 250××450 G (Turn
ner 250×700 G) (рисунокк 26, таблиц
ца 6).

Рисунок 26

Таблица 6
Обозначен
ние

Наименова
ание

Примеч
чание

Количе
ество

1

Handle

1

2

Nut

1

3

Handle Whe
eel

1

4

Screw

1

5

Dial

1

6

Screw

3

7

Flange

1

8

Screw

2

9

Apron Box

1

10

Pin

2

11

Screw

4

12

Bush

1

40

13

Washer

1

14

Gears Shaft

1

15

Key

1

16

Support

1

17

Gears Shaft

1

18

Key

1

19

Baffle

1

20

Bush

1

21

Screw

1

22

Spring

1

23

Steel Boll

1

24

Handle Seat

1

25

Handle Rod

1

26

Cover of Handle Rod

1

27

Pin

1

28

Setting Plate

1

29

Screw

2

30

Yoke Shifter

1

31

Half Nut

1

32

Washer

1

33

Splint Pin

1

34

Pin

4

35

Bush

2

36

Screw

1

37

Gear

1

38

Screw

2

39

Pin Shaft

1

40

Screw

2

41

Screw

2

42

Washer

2

43

Protecting Cover for Lead‐Screw

1

44

Lead‐Screw Pedestal

1

45

Pin

1
41

46

Cam

1

47

Screw

4

16.4 Передняя бабка (детал
лировка)
Схем
ма располож
жения соста
авных частеей передней
й бабки то
окарно‐винтторезного настольного
н
о
станка Turn
ner 250×450 G (Turner 25
50×700 G) (ррисунок 27, таблица 7).

Рисунок 27
Таблица 7
Обозначение

Наименова
ание

Пр
римечание

Количе
ество

1

Washer

1

2

Pulley

1

3

Bearing covver

1

4

Bush

1

5

Bearing inte
ernal ring

1

6

Bearing exte
ernal ring

1

7

I shaft

1

8

Triplicate ge
ear

1

9

Bearing covver

1
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10

Bearing cover

1

11

Double gear

1

12

Gear

1

13

Gear

1

14

Washer ring

1

15

Gear

1

16

Baffle

2

17

Baffle

2

18

Spindle

1

19

Front cover

1

20

Oil scraper ring

1

21

Gear

1

22

Gear

1

23

Gear

1

24

Bush

1

25

Back cover

1

26

Gear

1

27

Gear shaft

1

28

Washer

1

29

Shaft bush

1

30

Gear

1

31

Shaft bush

1

32

Outputting shaft

1

33

Washer

1

34

Yoke block

2

35

Yoke block II

1

36

Yoke

2

37

Right cover for shaft

2

38

Right cover for I shaft

1

39

Handle seat

2

40

Knob shaft

2

41

Knob sleeve

2

42

Yoke block

1
43

43

Baffle seat

1

44

Tighten stock

1

45

Head stock

1

46

lead stock cover

1

47

Shaft

1

48

Front Cover

1

49

Spindle

1

50

V Shaft

1

51

Screw

M5×15

1

52

Screw

M5×I2

3

53

Ogasket ring

24×2.65

1

54

Bearing

1000804

2

55

Key

5×20

1

56

Bearing

6002

5

57

Screw

M5×12

12

58

Key

8×45

1

59

Key

5×12

1

60

Screw

M6X8

1

61

Screw

M6×6

1

62

Screw

M5×20

8

63

Screw

M6×12

3

64

Bearing

32009

1

65

Nut‐Baffle

M10×1

1

66

Screw

M8×25

2

67

Bearing

32008

1

1*5×62×8

1

М40×1.5

2

15

2

68
69

Round nut

70

Baffle

71

Ogasket ring

16×2.65

1

72

Screw

M5×10

1

73

Key

C5×8

1

74

Screw

M8×15

1

75

Cone pin

6×45

2
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76

Steel ball

Ø6.2

2

77

Spring

0.5×8.5×
×27

2

78

Screw

M8×8
8

2

79

Screw

M5×12
2

6

80

Cone pin

4×20

4

81

Oiler ring

М16X1.5

1

82

Screw

M8×40
0

1

83

Spring wash
her

10

1

84

Key

6×80

1

85

Screw

M6×I0
0

1

86

Key

5×10

1

16.5 Коробка ско
оростей и сменных шесстерней (гитары) (детал
лировка)
Схем
ма располож
жения соста
авных частеей коробки скоростей
й и сменны
ых шестерне
ей токарно‐‐
винторезно
ого настольн
ного станка Turner 250××450 G (Turn
ner 250×700 G) (рисунокк 28, таблица 8).

Рисунок 28
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Таблица 8
Обозначение

Наименование

Примечание

Количество

1

Nut

2

2

Washer

2

3

Washer

3

4

Transmit Shaft

1

5

Shaft Bush

1

6

Ladler Shaft

1

7

Change‐Gear Support

I

8

Key‐Nut

1

9

Rotating Shaft

1

10

Pin

1

11

Change Gear

14

12

Taper Pin

2

13

Star‐Style Knob

1

14

Washer

1

15

Shaft

1

16

Bush

1

17

Taper Pin

1

18

Door Knob

1

19

Nut

1

20

Adjusting Washer

1

21

V Shaft

1

22

Key

1

23

Screw Bolt

1

24

Washer

1

25

Nut

1

26

Washer

1

27

Box Door

1

28

"O" V Belt

2

29

Screw

1

30

Washer

1

31

Small Pulley

1
46

32

Pulleey

1

33

Screw
w

1

34

Shafft

1

35

Screw
w Bolt

1

36

Screw
w

4

37

Washer

1

38

Basee‐plate

1

39

Strokke Switch

1

40

Nut

1

41

Washer

1

42

Screw
w Bolt

1

43

Chan
nge Gear Boxx

1

44

Flat Key

1

45

Electtric Motor(Siingle Phase)

1

46

Electtric Motor(Th
hree Phases))

1

16.6 Коробка под
дач (детали
ировка)
Схем
ма располож
жения соста
авных частеей коробки
и подач то
окарно‐винтторезного настольного
о
станка Turn
ner 250×450 G (Turner 25
50×700 G) (ррисунок 29, таблица 9).

Рисунок 29
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Таблица 9
Обозначение

Наименование

Примечание

Количество

1

Key

1

2

Transmit Shaft

3

Screw

1

4

Key

1

5

Bush

6

Pin

7

Baffle

8

Baffle

9

Clutch

10

Pin

11

Connecting Bush

12

Pin

1

13

Bearing

1

14

Feeding Box

15

Oil Cup

3

16

Screw

2

17

Bush

BB22A‐0107

1

18

Thrust Ring

BB22A‐0108

1

19

Round Nut

20

Lead‐Screw

21

Oil Cup

22

Supporting Set

BB22A‐0125

1

23

Bush

BB22A‐0124

1

24

Steady Plate

BB22A‐01J2

1

25

Dial

BB22A‐0113

1

26

Pin

1

27

Screw

4

28

Clutch

29

BB25‐0104A

BB22A‐0105

1

1
1

BB22A‐0103

1
1

BB22A‐0106

1
1

BB22A‐0109A

BB25‐0102

1

1

2
BB22A‐0110A

1
3

BB22A‐0115‐1

1

Hand‐Wheel

BB22A‐0115

1

30

Baffle

BB22A‐0114

1

31

Handle

1
48

32

Pin

2

33

Screw

2

34

Screw

2

35

Screw

1

36

Magnetic Switch

1

37

Screw

5

38

Switch Board

39

Pin

2

40

Screw

4

41

Long‐Handle

1

42

Handle bush

1

43

Handle Seat

44

Spring

1

45

Steel Ball

1

46

Bush

47

Shaft

1

48

Sway

1

49

Round pin

1

50

Baffle

1

51

Screw

1

52

Shaft

1

BB25‐0103

BB22A‐0122

BB22A‐0121

49

1

1

1

16.7 ЗЗадняя бабкка (деталир
ровка)
Схем
ма располож
жения состав
вных частей
й задней баб
бки токарно‐винторезноого настолььного станкаа
Turner 250××450 G (Turn
ner 250×700 G) (рисунокк 30, таблиц
ца 10).

Рисунок 30
Таблица 10
Обозначеение

Наимено
ование

Примеча
ание

Количе
ество

1

Hand
dle

1

2

Hand
d Sleeve

1

3

Hex Nut

4

Clam
mping Block

1

5

Lockk Bolt

1

6

Basee Line Lable

1

M12

50

1

7

Tailstock Base

1

8

Adjustable Screw

9

Taper Pin

04X16

1

10

Phillips countersunk Screw

M6X16

1

11

Key

1

12

Lock block

1

13

Hex Socket adapter Screw

14

Lable

1

15

Hand Wheel

1

16

Graduated Ring

1

17

Phillips countersunk Screw

18

Flange

1

19

Spring Pin

1

20

Bushing Block

1

21

Eccentric Shaft

1

22

Lock handle

1

23

Slotted cone set screw

24

Tailstock body

1

25

Lock nut

1

26

Hand Base

1

27

A Key

28

Tailstock Lead screw

29

Slotted cone set screw

30

Lead screw nut

1

31

Tailstock Sleeve

1

32

Handle

1

33

Handle cover

1

34

Oil cup

2

M6X10

1

M4X10

M6X8

4X16

1

1
1

M5X10

51

1

ООО «Демикс» - эксклюзивный представитель
ТМ FDB MASCHINEN в Украине.
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫɝɄɢɟɜɉɟɱɟɪɫɤɢɣɪɧɭɥɒɟɥɤɨɜɢɱɧɚɹ
ȼɫɟɩɪɟɬɟɧɡɢɢɨɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɍɤɪɚɢɧɵɩɪɢɧɢɦɚɟɬɩɨɫɬɚɜɳɢɤ
ɈɈɈ©ȾɟɦɢɤɫªɩɨɚɞɪɟɫɭɍɤɪɚɢɧɚɝȾɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɥɄɥɚɪɵɐɟɬɤɢɧɚ
ɬɟɥ  

Представительства (филиалы):
ɝȾɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ
ɭɥɄɥɚɪɵɐɟɬɤɢɧɚ
ɬɟɥ  

ɝɄɢɟɜ
ɭɥȻɨɪɢɫɩɨɥɶɫɤɚɹ
ɬɟɥ  

ɝɅɶɜɨɜ
ɭɥɉɪɨɦɵɫɥɨɜɚ
ɬɟɥ  
 

ɝɑɟɪɤɚɫɫɵ
ɭɥȽɪɨɦɨɜɚɫɤɥɚɞʋ
ɬɟɥ  
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ПОСІБНИК (ІНСТ
ТРУКЦІЯ) З ЕКСПЛ
ЛУАТАЦІЇ
(переклад
д з оригінал
лу)

УП
ВСТУ
Шано
овний покуупець, дякуємо Вам зза покупку токарно‐гви
инторізногоо настільного верстатуу
Turner 2500×450 G (Tu
urner 250×7
700 G) (дал і верстат, виріб,
в
обладнання) вииробництва фірми FDB
B
Maschinen..
Дани
ий Посібникк ( інструкція) з експплуатації (д
далі Посібни
ик) призначчений для споживачаа
(користувачча) з мето
ою ознайом
млення з ппризначенняям, конструукцією і екксплуатацією
ю верстату..
Посібник н
не містить докладних вказівок щ
щодо методів механічн
ної обробкии, тому при
иступити до
о
роботи на верстаті можна лише маючи
м
спец
ціальні знанн
ня та навичк
ки в цій облласті, або під наглядом
м
фахівців.
ий верстат обладнаний
о
й засобами безпеки дл
ля обслугов
вуючого перрсоналу при
и роботі наа
Дани
ньому. Од
днак ці захо
оди не мож
жуть врахуввати всі аспекти безпеки. Передд роботою на верстатіі
необхідно ретельно вивчити даний Посібникк та особливу увагу зве
ернути на іннформацію про технікуу
безпеки. Ти
им самим Ви виключите
е помилки, як при налаагодженні, так і при експплуатації ве
ерстату.
Робо
ота на версстаті і його
о обслуговуування в сттрогій відповідності ддо вказівок Посібникаа
забезпечитть безвідмоввну роботу і збереженння на тривал
лий період його
й
первин ні характеристики.
Данее обладнанн
ня пройшло передпрод
дажну підготтовку в техн
нічному ценнтрі компаніії і повністю
ю
відповідає заявленим параметрам
м за якістю тта техніки бе
езпеки.
Поряяд із заходам
ми, зазначе
еними в Поссібнику, слід
д дотримува
атися законуу про охоро
ону праці таа
правила що
одо запобігання нещассних випадкків та охорон
ни навколиш
шнього сереедовища від
дповідно до
о
законодавсства, що діє в країні‐спо
оживачі.
Посіб
бник не відо
ображає не
езначні змінни у верстатті, внесених виробникоом після під
дписання до
о
випуску даного Посібн
ника, а також
ж змін по коомплектації і документа
ації до версттату.
ий Посібникк є важливо
ою частино ю Вашого обладнання
о
я і не повиннен бути вттраченим в
Дани
процесі екссплуатації веерстату. При
и продажу вверстату Поссібник необххідно переддати новомуу власнику.
Надій
йність робо
оти верстатуу і строк й ого служби багато в чому залежаать від його
о грамотноїї
експлуатац
ції, тому перед монтаже
ем верстату необхідно уважно
у
озна
айомитися з цим Посібн
ником.
У Поссібнику пред
дставлена символіка , щ
що позначаєє і вказує на небезпеку:
Знак про необхід
дність уваги стоїть в місцях, де треба бути
и особливо
о
ууважним, то
очно слідуввати рекоме
ендаціям, розпорядженнням і вказзівкам, щоб
б
у
уникнути
по
орушень тех нологічного
о процесу і поламки
п
веррстату.

Знак означає ббезпосередн
ню механіч
чну небезппеку, або можливістьь
механічної небезпеки,
м
н
яяка загрожуує життю і зд
доров'ю люддей.

Знак означає беезпосередню електричну небезппеку, або можливістьь
е
електричної
ї небезпеки,, яка загрож
жує життю і здоров'ю
з
лю
юдей.

У
УВАГА! Неуувага до цихх знаків і неедотриманн
ня заходів щодо
щ
забезппечення беззпеки можее
мати тяжкі наслідки дл
ля здоров'я і заподіяти матеріальний збиток.
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1 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1 Аварійна ситуація ‐ ситуація, виникнення якої може викликати поламку деталей верстату і
травмувати користувача.
1.2 Гітара ‐ призначена для налаштування верстату на необхідну подачу через підбір
відповідних зубчастих коліс, як при нарізуванні різьблення, так і при звичайному точінні. Зміною
співвідношення чисел зубів зубчастих коліс регулюють поздовжнє зміщення супорту на один оберт
шпинделя.
1.3 Головний рух ‐ обертовий рух, що здійснюється шпинделем (заготівлею); на нього
витрачається більша частина потужності верстату.
1.4 Глибина різання ‐ величина зрізаного шару матеріалу за один прохід інструменту (різця),
вимірювана в напрямку, перпендикулярному до оброблюваної поверхні.
1.5 Рух подачі ‐ це поступальний рух різця, що забезпечує безперервне врізання його в нові
шари оброблюваного матеріалу.
1.6 Захисний або запобіжний пристрій ‐ огорожу або пристрій, призначений для захисту
користувача від небезпечної ситуації.
1.7 Кваліфікований спеціаліст ‐ особа, яка має технічні знання і достатній досвід, які дозволяють
уникнути небезпечних ситуацій, у тому числі і з використанням електроенергії.
1.8 Огорожа ‐ складова частина верстату, призначена для забезпечення захисту за допомогою
фізичного бар'єру. Залежно від конструкції огородження може називатися як кожух, захисний екран,
дверцята, огорожа, оболонка, бар'єр тощо.
1.9 Небезпечна ситуація ‐ ситуація, виникнення якої може викликати вплив на користувача
небезпечних і шкідливих факторів.
1.10 Небезпека ‐ ситуація, яка може призвести до травм або завдати шкоди здоров'ю
користувача.
1.11 Подача ‐ величина переміщення ріжучої кромки різця в заданому напрямку за один оберт
заготівлі. Подача вимірюється в мм / об.
При точінні розрізняють:
• подовжню подачу, спрямовану вздовж осі обертання заготівлі;
• поперечну подачу, спрямовану перпендикулярно осі обертання заготівлі;
• похилу подачу, спрямовану під кутом до осі обертання заготівлі (при обробці на верстаті
конічних поверхонь).
1.12 Споживач (користувач) ‐ особа, яка безпосередньо працює на верстаті, в тому числі
здійснює управління верстатом за допомогою органів управління, а також проводить передбачений у
Посібнику необхідний обсяг робіт з монтажу, демонтажу, транспортуванню, налагодження,
технічного обслуговування, дрібного ремонту і зберіганню верстата.
1.13 Привід головного руху ‐ механізм , що передає обертання від електродвигуна до шпинделя
через клиново‐ремінну передачу і зубчасті колеса коробки швидкостей.
1.14 Привід подач ‐ механізм, що передає обертання від шпинделя через систему змінних
зубчастих коліс (гітару) ходовому гвинту поздовжнього переміщення супорта.
1.15 Реверс ‐ зміна напрямку обертання шпинделя.
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1.16 Швидкість різання ‐ путь, пройд
дений найб
більш відда
аленій від осі обертан
ння точкою
ю
поверхні ріізання щодо
о ріжучої кро
омки різця в одиницю часу.
ч
1.17 Вимоги по
о техніці бе
езпеки ‐ прравила безп
печної робо
оти, відповіддні технічним умовам
м
експлуатац
ції верстату, метою якихх є: виключи
ити або зниззити травмув
вання при рроботі на вер
рстаті.
1.18 Шпиндель ‐ головний робочий оррган верстату, представляє собою
ю порожнисттий вал, що
о
має на праавому кінці різьбленняя для кріпл ення затисккних та інших пристосуувань для закріплення
з
я
заготівлі (наприклад , три‐кулачни
т
ий патрон).
1.19 Експлуатаціія верстату ‐ використаання верстатту за призна
аченням, а ттакож ‐ нал
лагодження,,
технічне об
бслуговування, ремонт і зберіганняя верстату.
2 ЗАГГАЛЬНІ ВІДО
ОМОСТІ ПРО
О ВЕРСТАТ
2.1 Верстат токарно‐гвинтор
різний насті льний Turne
er 250×450 G (Turner 2550×700 G) призначений
й
для різних видів мехаанічної обро
обки деталеей (тіл обер
ртання) з чорних і колльорових ме
еталів, їхніхх
сплавів, пластмас та інших матеріа
алів.
На вверстаті мож
жна виконуувати операації поздовж
жнього і по
оперечного точіння, свердління і
розточуван
ння отворів, нарізув
вання різььблення. Порожній шпиндель верстату дозволяєє
використоввувати в рол
лі заготовки
и прутковий матеріал. Приладдя
П
в комплекті вверстату, забезпечуютьь
всі його пер
рераховані можливості.
2.2 В
Верстат токаарно‐гвинторізний насттільний Turn
ner 250×450
0 G (Turner 250×700 G) може бути
и
використан
ний в побуттових умовах для виготтовлення різзних виробів домашньоого побуту, в шкільнихх
майстерняхх, в будь‐якких дитячихх об'єднанннях, що займ
маються самодіяльною
ю технічною
ю творчістю..
При роботті на верстааті отримую
ються трудовві навички та відбуваєється ознай омлення з основними
и
видами мееханічної об
бробки мате
еріалів і раззом з цим цікаво
ц
заповнюється доозвілля. Таккож верстатт
може вико
ористовувати
ися в умовах дрібносеррійного виро
обництва, в ремонтнихх цехах, в сл
люсарних таа
столярних м
майстерняхх тощо.
2.3 В
Верстат поввинен експл
луатуватися в інтервал
лі робочих температурр від +15°С
С до +35°С,,
відносною вологістю повітря
п
не більше
б
80 % і відсутністтю прямої дії
д атмосферрних опадів і надмірноїї
запиленостті повітря.
Електтроживленн
ня виробу зд
дійснюєтьсяя від однофаазної мереж
жі змінного сструму напр
ругою 220 В,,
частотою 50 Гц.
При роботі на верстаті потрібно заббезпечення зовнішньо
ого освітленння в робо
очій зоні з
освітленістю не меншее 500 лк (лю
юксів).
ПОПЕРЕД
ДЖЕННЯ! За
абороняєтьсся робота при низьк
кій освітленності робочого місцяя
верстату, оскільки підвищуєтьсяя небезпекка помилки
и оператора, поламкии верстату з появою
ю
механічнихх і електричн
них небезпе
ек.
2.4 Я
Якщо верстат в зимовий
й час був вннесений з вуулиці (неопалюваного приміщення, складу) в
опалювалььне приміщеення (цех), то не розппаковуйте, і тим більше не включчайте його протягом 8
годин, поки
и верстат нее прогрієтьсся до темперратури навкколишнього середовищ
ща (час, необ
бхідний дляя
випаровуваання конден
нсату). В інш
шому випад
дку, при включенні версстат може ввийти з ладуу з причини
и
наявності кконденсату на
н ньому.
2.5 К
Купуючи верстат вимагайте переввірки його працездатн
ності пробниим запуско
ом, а також
ж
перевірки відповідно
ості компле
ектності (д
дивіться від
дповідний розділ Поссібника (Ін
нструкції) з
експлуатац
ції).
УВАГА! Пееред експл
луатацією вверстату увважно вивч
чіть Посібнник з експлуатації таа
дотримуйтесь заходів безпеки при
и роботі.
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Перееконайтеся, що Гарантій
йний талон пповністю і правильно за
аповнений.
У про
оцесі експлууатації дотри
имуйтесь ви
имог Посібника з експлууатації.
жу верстату претензії поо його неком
мплектності не приймаю
2.6 Після продаж
ються.
Поряд з вкказівками з техніки ббезпеки, що
о містяться в Посібниику з експл
луатації, таа
2.7 П
особливим
ми приписаами органів
в охорони праці Ваш
шого підприємства, н еобхідно враховувати
в
и
загально‐теехнічні праввила роботи на металоообробних ве
ерстатах.
Недо
отримання хоча
х
б одного із зазначеених правил
л при викор
ристанні веррстату розглядається якк
неправильн
не використтання, і прод
давець не н есе відповід
дальність за події в резуультаті пошккодження.
2.8 У верстаті нее можна ро
обити ніякихх технічних змін. Дозво
оляється виикористовувати верстатт
тільки в теххнічно справвному стані і за призначченням.
ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! Зміна конструукції і режи
имів роботи
и верстату забороненіі! Це можее
привести д
до поламки верстату
в
і тр
равмування людей.
2.9 В
Верстат токаарно‐гвинто
орізний насстільний Turrner 250×45
50 G (Turneer 250×700 G) ТМ FDB
B
Maschinen відповідає вимогам ДСТУ
Д
EN 600204‐1:2004
4; ДСТУ EN 292‐2‐20011; ДСТУ 280
07‐94; ГОСТТ
12.2.009‐999.
Версттат дозвол
ляється експлуатувати особам, які
я знають конструкццію верстату, правилаа
експлуатац
ції і технічно
ого обслугов
вування, а ттакож технікку безпеки при роботі з обладнанням даного
о
типу.
2.10 Д
Даний Посіб
бник призна
ачений для всіх операторів і персо
оналу з техн ічного обслуговування,,
що працюю
ють з верстатом.
УВАГА! До встановленн
в
ня, налагодж
ження, експ
плуатації, теххнічного обсслуговуванн
ня і ремонтуу
допускаєтьься персонал, що має кваліфікацію
к
ю і пройшов навчання по роботі на верстаті.. Необхідно
о
мати докум
ментальне підтверджен
п
ння кваліфіккації персонаалу.
Кори
истувач (представник підприємсттва, відповвідальний за
з експлуаатацію версстату) несее
відповідальність за навчання не
едосвідченоого персонаалу та необ
бхідну підгоотовку кваліфікованого
о
б
екксплуатації тта обслуговуування версттату.
персоналу правилам безпечної
н
повинен п рацювати на
н верстаті тільки під наглядом досвідченої
д
ї
Персонал, що навчається,
особи, уповвноваженоїї на проведе
ення навчан ня.
Підпр
риємству, що
щ викорисстовує цей верстат, рекомендує
р
ється вводиити, при не
еобхідності,,
внутрішньо
овиробничі інструкції з урахуваннням профессійної кваліфікації своого персона
алу і у всіхх
випадках д
документалььно підтверд
джувати озннайомленняя з Посібник
ком та здійсснення інстр
руктажу або
о
навчання.
Кори
истувач пови
инен періодично перевііряти кваліф
фікацію перссоналу і безппеку його ро
оботи.
3 ТЕХ
ХНІЧНІ ДАНІІ
3.1 О
Основні техн
нічні характтеристики тоокарно‐гвин
нторізного верстату
в
Turrner 250×45
50 G (Turnerr
250×700 G)) вказані в тааблиці 1:
Таблиця 1
Найм
менування параметру
п

Turne
er 250×450 G

Turnerr 250×700 G

Номін
нальна напр
руга, В

220

220

Номін
нальна часттота струму, Гц

50

50
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нальна потуужність елекктродвигунаа, Вт
Номін

750

750

Рід сттруму

перемінний,
офазний
одно

перем
мінний,
одноф
фазний

Клас безпеки

I класс

I классс

Діамеетр обробки
и над станин
ною, мм

250

250

Висотта центрів, мм
м

128

128

Діамеетр обробки
и над каретккою, мм

130

130

Відстань між цен
нтрами, мм

400

700

Шири
ина станини
и, мм

125

125

Прохідний отвір шпинделю, мм

26

26

Найбільше поздо
овжнє перем
міщення суппорту, мм

450

700

Поперечний хід каретки,
к
мм
м

114

114

Хід кааретки, мм

25

25

Хід піінолі задньо
ої бабки, мм
м

70

70

Конусс шпинделю
ю

МК 4

МК 4

Конусс пінолі

МК 3

МК 3

Висотта державки
и різцетримача, мм

10

10

Часто
ота обертанн
ня шпиндел
лю, об/хв.

115 – 1620

115 – 1620
1

Кільккість ступенів

6

6

Поздовжня подаача, мм/об

0,05 – 0,10

0,05 – 0,10

Крок метричних різьб для на
арізання, мм
м

0,2 – 3,5

0,2 – 3,5

Крок дюймових різьб для на
арізання, дю
юйм/об

8 – 56

8 – 56

Рівен
нь звукового
о тиску, (К=3), дБ (А)

81

81

Рівен
нь звукової потужності,
п
(К=3), дБ (А))

83

83

Вага н
нетто, кг

120

135

Габар
ритні розмір
ри верстату в упаковці (Д
Д×Ш×В), мм
м

1260
0х570х500

1510х5
570х500

Строкк служби, ро
оків

3

3

ПРИМІТКА: Специфіка
ація даної іннструкції є загальною ін
нформацією
ю. У зв'язку з постійним
м
обу дані технічні характтеристики і малюнки були актуалььні на моме
ент виданняя
удосконалеенням виро
Посібника з експлуатаації. Виробн
ник залиша є за собою
ю право на зміну консттрукції та комплектаціїї
обладнання без повідо
омлення спо
оживача.
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3.2 Електробезпека
З електробезпеки токарно‐гвинторізний настільний верстат Turner 250×450 G (Turner 250×700 G)
відповідає I класу захисту від ураження електричним струмом ‐ потрібно заземлення.
4 КОМПЛЕКТНІСТЬ
Верстат поставляється в частково розібраному вигляді, комплектація не передбачає виконання
всіх робіт, можливих на верстаті даного типу.
Комплект поставки (Таблиця 2).
Таблиця 2
Найменування

Кількість

Примітка

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Станок токарно‐винторезный настольный Turner 250×450 G
(Turner 250×700 G)
3‐кулачковый патрон ø 100 мм
Кожух патрона
Кожух резца
Неподвижный центр МТ 3
Неподвижный центр МТ 2
Четырех‐кулачковый патрон
Лицевая панель
Набор инструментов
Ключ для 3‐кулачкового патрона
Ключ для резцедержателя (4‐гранный, 8 мм)
Ключи гаечные (двусторонние) 8/10 мм, 12/14 мм, 17/19 мм
Клинообразный ремень 0‐710
Неподвижный люнет
Подвижный люнет
Шестигранный гаечный ключ (6 мм)
Руководство (инструкция) по эксплуатации
Гарантийный талон
Сменное колесо гитары Z 24
Сменное колесо гитары Z 32
Сменное колесо гитары Z 36
Сменное колесо гитары Z 40
Сменное колесо гитары Z 44
Сменное колесо гитары Z 45
Сменное колесо гитары Z 48
Сменное колесо гитары Z 54
Сменное колесо гитары Z 56
Сменное колесо гитары Z 60
Сменное колесо гитары Z 63
Сменное колесо гитары Z 64
Сменное колесо гитары Z 72
Сменное колесо гитары Z 75
Сменное колесо гитары Z 120
Сменное колесо гитары Z 127
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1‐2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

На станке
На станке
На станке

На станке
могут быть
установлены
некоторые из
перечисляе‐
мых сменных
колес

УВАГА! Переконайте
еся у відсуутності вид
димих меха
анічних по шкоджень верстата і
приладдя, які могли б виникнути при транспоортуванні.
5 ВИМ
МОГИ З ТЕХ
ХНІКИ БЕЗПЕ
ЕКИ
5.1 Заагальні вказзівки щодо забезпеченн
з
ня безпеки при
п роботі
Увага! Беззпека роботи на версттаті забезпе
ечується йо
ого виготовлленням від
дповідно до
о
вимог діюччої нормативно‐технічної документтації. Основною гарантіією безпечнної роботи на
н верстаті є
уважне оззнайомлення з особли
ивостями й
його констр
рукції, умов
вами експлууатації і за
апобіжними
и
заходами, наведеними
и в цій інстр
рукції. Посіб ник призначчений для ознайомленння з роботою верстату і
не є посібн
ником для наавчання роб
боті на версттатах.
5.1.1 Перед почаатком роботти ознайомттеся з констр
рукцією і принципом рооботи верстату.
5.1.2 Правильно встановлюй
йте і завжди
и тримайте в робочому стані всі заххисні пристр
рої.
5.1.3 Виробіть для
д себе пр
равило: перрш ніж вклю
ючити версттат, перекоонатися в то
ому, що всіі
використоввувані при налаштуванн
н
ні і обслуговвуванні інстр
рументи вид
далені з веррстату.
5.1.4 Місце провведення роб
біт з верстаттом повинно
о бути огоро
оджене. Утрримуйте роб
боче місце в
чистоті, нее допускайтте захараще
ення стороннніми пред
дметами. Ун
никайте виккористання верстату в
приміщенн
нях зі слизькким підлогою
ю, наприклаад, засипано
ому стружко
ою, тирсою ттощо.
5.1.5 Неприпустима робота
а верстату в небезпечн
них умовах. Забороняєтться робота
а верстату в
приміщенн
нях з відносн
ною вологісттю повітря ббільше 80 %.
%
Подб
байте про хо
ороше освітл
лення робоччого простору і вільном
му доступі доо верстату.
5.1.6 Діти та стторонні осо
оби повиннні перебуватти на безпечної відсттані від міссця роботи..
Замикайте робоче при
иміщення від
д сторонніх осіб.
5.1.7 Не переваантажуйте верстат.
в
Ваш
ша робота буде
б
викона
ана краще і закінчитьсся швидше,,
якщо Ви буудете виконуувати її так, щоб верста т не перевантажувався.
5.1.8 Використоввуйте верста
ат тільки за призначенням. Не доп
пускається ссамостійне проведення
п
я
модифікац
цій верстату, а також виккористання верстату дл
ля робіт, на які
я він не роозрахований
й.
5.1.9 Одягайтесяя правильно
о. При роботті на верстаті не надяга
айте зайво ввільний одяг, краватки,,
прикраси. О
Одягайте заахисну шапо
очку для воллосся або інший головний убір, якщ
що у Вас дов
вге волосся,,
щоб уникнуути їх потрапляння в руухомі частинни верстату. Працюйте тільки
т
в несллизькому вззутті.
5.1.10 При роб
боті на ве
ерстаті заввжди використовуйте захисні оокуляри, пр
рацюйте ізз
застосуванням навушн
ників для зм
меншення вппливу шуму.
5.1.11 При роботті стійте на діелектричн
д
ному килимкку.
5.1.12 За відсутністю на ро
обочому мі сці ефективвних систем
м пиловидаллення реко
омендуєтьсяя
використоввувати інди
ивідуальні засоби
з
захи
исту дихалььних шляхів
в (респіратоор), оскількки пил, що
о
утворюєтьсся при обро
обці деякихх матеріалівв, може виккликати але
ергічні усклааднення та професійніі
захворюван
ння.
5.1.13 Зберігайтее правильнуу робочу по зу і рівновагу, не нахил
ляйтеся над обертовим
ми деталями
и
і агрегатам
ми і не спираайтеся на пр
рацюючий веерстат.
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5.1.14 Контролю
юйте справність деталей
й верстату, правильністть регулюваання рухоми
их деталей і
їх з'єднаньь, правильніість налашттувань під пплановані операції. Буд
дь яка неспправна деталь повиннаа
негайно реемонтуватисся або замінюватися.
5.1.15 Тримайте верстат в чи
истоті, в спрравному стані, правильн
но його обсллуговуйте.
5.1.16 Перед початком
п
будь‐яких
б
рробіт з нал
лаштування або техні чного обсл
луговуванняя
від'єднайтее шнур елекктроживленн
ня верстату з розетки.
5.1.17 Використтовуйте лише рекомеендовані ко
омплектуюч
чі. Дотримууйтесь інструкцій, що
о
додаються до комп
плектуючих деталей, вузлів і механізмів. Застосуування нев
відповіднихх
комплектую
ючих може стати причи
иною нещас ного випадкку.
5.1.18 Не залиш
шайте верста
ат без нагляяду. Перш ніж
н покинутти робоче м
місце вимкн
ніть верстат,,
дочекайтесся повної зупинки електтродвигуна і витягніть вилку
в
шнура
а електрожиивлення з ро
озетки.
5.1.19 Перед першим
п
вкл
люченням верстату звверніть увагу на праввильність складання
с
і
надійність встановлення верстату.
5.1.20 Якщо Вам щось здалося неноормальним в роботі верстату,
в
неегайно прип
пиніть його
о
експлуатац
цію.
5.1.21 Уникайте неправильн
ну експлуатаацію шнура. Не тягніть за шнур прии від'єднанн
ні вилки від
д
розетки. О
Оберігайте шнур
ш
від нагрівання, ввід попадан
ння масла і води і поошкодження об гостріі
кромки.
5.1.22 Після запууску верстатту дайте йоому попрацю
ювати деяки
ий час на хоолостому хо
оду. Якщо в
цей час Ви почуєте сто
оронній шум
м або відчуєєте сильну вібрацію,
в
вимкніть версстат, відключіть вилку з
розетки електричної мережі
м
і вста
ановіть приччину цієї нессправності. Не
Н вмикайтее верстат до
о виявленняя
і усунення причини несправності.
5.1.23 Не працю
юйте на верстаті якщоо Ви стомил
лися, прийн
няли ліки, щ
що містять наркотичніі
речовини або ліки, які
я можуть викликати сонливість,, а також алкоголь
а
і ббудь‐які інш
ші засоби і
продукти, щ
що погіршую
ють увагу і зосередженіість.
5.2 Д
Додаткові вкказівки щодо
о забезпече ння безпеки
и при роботі з верстатом
м
ОБЕРЕЖНО
О! Починайтте роботу з верстатом тільки після того, як вви повністю змонтуєте,,
налаштуєтее і перевіритте його відповідно до ввказівок цього посібника з експлуаттації.
УВАГА! Пр
рочитайте написи
н
з по переджуючими вказівк
ками на таббличках, розташованихх
на верстатті. Для викключення ураження
у
еелектричним струмом
м не піддаввайте версстат впливуу
підвищеноїї вологості.
П
всіх аварійних сситуаціях не
еобхідно швидко
ш
вим
мкнути вер
рстат черезз
УВАГА! При
натисканняя на червонуу кнопку «OFF» («Вимк»», вимкнени
ий).
5.2.1 Перед вклю
юченням верстату і робоотою на ньо
ому перевіртте:
‐ наявність, справність і міцн
ність кріпленння приводів, передава
альних колісс, ременів то
ощо;
‐ над
дійність огороджень струмоведучи
их частин ел
лектроапаратури (пусккачів, трансф
форматорів,,
кнопок тощ
що);
‐ над
дійність захи
исних огород
джень і захи
исних кожуххів;
‐ спраавність зазеемлення (віззуально);
‐ справність пр
ристроїв дл
ля кріплен ня заготіве
ель. Кріпле
ення здійсннюється тіл
льки згідно
о
конструкціїї верстату.
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5.2.2 На холостому ходу верстату перевірте:
‐ справність дії пускових, зупиночних, реверсивних і гальмівних пристроїв, а так само надійність
фіксації
рукояток
включення,
перемикання,
відключення
(відсутність
самовільного
включення/вимкнення);
‐ відсутність неприпустимих зазорів і люфтів.
5.2.3 Ніколи не виконуйте операції, що не відповідають технічним характеристикам верстату.
5.2.4 Забезпечуйте необхідне положення різального інструменту.
5.2.4 Забезпечуйте необхідне кріплення оброблюваної заготівлі.
5.2.5 Зупиняйте верстат, перевіряйте стан кріплень і положень всіх деталей, що сполучаються,
вузлів і механізмів верстату після кожних 50 годин напрацювання.
5.2.6 Не форсуйте режим роботи, рекомендований для даної операції.
5.2.7 У разі відсутності на верстаті захисних пристроїв від стружки надіньте захисні окуляри або
запобіжний щиток з прозорого матеріалу.
5.2.8 Перед встановленням на верстат протріть заготівлю і поверхню пристроїв, що її
закріплюють, від стружки. При виготовленні деталей з прутка, пруток не повинен виступати з боку
заднього кінця шпинделя.
5.2.9 При роботі з ріжучим інструментом перевірте правильність його заточування,
переконайтеся, що в ньому немає тріщин і надломів. Не можна перевіряти гостроту і справність
ріжучої кромки незахищеними руками.
5.2.10 У разі виникнення вібрації зупиніть верстат, прийміть заходи до усунення вібрації. До
усунення несправності робота на верстаті заборонена.
5.2.11 Зміну заготівлі здійснюйте тільки після повної зупинки верстату.
5.2.12 Забороняється знімати і відкривати захисні огородження під час роботи верстату.
5.2.13 Забороняється зупиняти обертові частини верстату руками чи якимись предметами.
5.2.14 Забороняється працювати на верстаті в рукавицях або рукавичках, а так само з
забинтованими руками або пальцями. Встановлення і з'їм заготівель проводьте в рукавицях при
зупиненому верстаті. Остерігайтеся задирок на оброблюваної заготівлі.
5.2.15 Знімайте і надягайте змінні колеса гітари після повної зупинки верстату і при його
відключенні від джерела електроживлення.
5.2.16 Обов'язково зупиняйте верстат, вимикайте електродвигун і відводите ріжучий інструмент
від заготівлі у разі:
‐ Відходу від верстату навіть на короткий час;
‐ Тимчасового припинення роботи;
‐ Перебоїв подачі електроенергії;
‐ Зміни або знімання ріжучого інструменту, заготівель, готових виробів, пристосувань,
запобіжних пристроїв;
‐ Ручного вимірювання розмірів оброблюваної заготівлі;
‐ Виявлення будь‐якої несправності в обладнанні;
‐ Підтягування болтів, гайок і інших сполучних деталей верстату;
‐ Перевірки якості обробки поверхні.
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5.2.17 Якщо на металевих частинах верстату виявлено напруга (відчуття впливу електричного
струму), або електродвигун працює з зміненим і підвищеним шумом, або заземлення обірване ‐
негайно зупиніть верстат. Верстат повинен бути обов'язково підключений до лінії заземлення згідно з
вимогами розділів 5.3 цього Посібника.
5.2.18 Забороняється класти на станину верстату заготівлі, інструмент та інші предмети.
5.2.19 Забороняється під час роботи нахиляти голову близько до зони обробки і спиратися на
верстат.
5.2.20 Забороняється під час роботи верстату брати чи подавати через верстат будь‐які
предмети .
5.2.21 Слідкуйте за своєчасним видаленням заготівель, інструментів і стружки з робочого місця.
Стружку, що потрапила на робоче місце, а також ту, що відлітає на прохід під час роботи,
систематично видаляйте самостійно, не чекаючи її скупчування.
5.2.22 Не знімайте руками стружку з верстату, користуйтеся для цього щітками.
5.2.23 Видалення стружки з верстату проводьте тільки після повної зупинки верстату.
5.2.24 Забороняється робити ремонт верстату самостійно. Ремонт верстату здійснюється
ремонтним персоналом після відключення верстату від електромережі і зняття привідних ременів.
5.2.25 При ремонті, чищенні і змащенні верстату у пускових пристроїв вивішувати плакати «Не
включати, працюють люди».
5.2.26 Відключення і підключення верстату до електромережі після ремонту або усунення
несправностей повинно здійснюватися тільки електромонтером після встановлення огороджувальних
і запобіжних пристроїв з дозволу керівника робіт або адміністративної особи, за чиєю командою був
знеструмлений верстат.
5.2.27 При заточуванні різального інструменту дотримуйтесь вимог інструкції з безпеки праці
при роботі з абразивним інструментом.
5.2.28 При виникненні ситуацій, які можуть призвести до аварій і нещасних випадків необхідно:
• Вимкнути електрообладнання, припинити роботу;
• При виникненні пожежі негайно повідомити в пожежну охорону за телефоном 101 і
приступити до її ліквідації наявними засобами пожежогасіння.
5.2.29 При наявності постраждалих внаслідок аварії або нещасних випадків:
• Усунути вплив на організм постраждалого ушкоджуючих факторів;
• Надати першу долікарську допомогу.
• Викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.
5.2.30 У небезпечних ситуаціях потрібно швидко реагувати, для цього необхідно наступне:
• персонал повинен знати де знаходяться захисні пристрої, сигналізатори небезпеки, засоби
для надання першої допомоги, рятувальні засоби і повинні бути навчені в поводженні з ними;
• користувач несе відповідальність за навчання персоналу;
• всі засоби надання першої допомоги (аптечки, судини для промивання очей , ноші та інші
засоби) повинні знаходитися досить близько, в легкодоступних для персоналу місцях. Всі засоби
повинні бути у справному стані і їх слід регулярно перевіряти на справність.
5.2.31 При технічному обслуговуванні не допускайте попадання змащувальних матеріалів на
кнопки і важелі управління.
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ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! При
и використа нні змащувальних мате
еріалів слід дотримуваттися правил
л
їх використтання, наявн
них в інструккціях.
При невідповідн
ному викор
ристанні зм
мащувальнихх матеріалів є небезппека від ко
онтакту або
о
парів шкідливих рідин (небезпекаа ураження шкіри, подразнень і заахворюваньь дихальнихх
вдихання п
шляхів, а таакож захвор
рювань внуттрішніх органнів).
5.2.32 Завжди пр
рибирайте з верстату оббтиральне ганчір'я.
г
5.2.33 До роботти на версттаті допускааються підгготовлені і те, що маю
ють досвід роботи наа
токарних д
деревооброб
бних верстаттах оператоори.
УВАГА! Коробки вив
водів електтричних машин, з'єднуувальні корробки, пулььти та іншіі
електричні елементи повинні бути
б
закритті кришкам
ми. Недотри
имання заззначених ви
имог можее
до електриччної небезпе
еки або її моожливості!
призвести д
5.2.34 Принцип
пово неприпустимі д
демонтаж і відключення будьь‐яких пристроїв, що
о
забезпечую
ють безпекуу. Робота при відключенних пристро
оях, що забе
езпечують ббезпеку, при
изводить до
о
появи всіх видів механ
нічних і елекктричних неббезпек.
5.2.35 Необхід
дно відповідним чинном забор
ронити досступ персооналу, не зайнятого
о
безпосеред
дньо роботтою з версттатом, в рообочу зону, встановивш
ши попередджувальні і заборонніі
знаки.
й технічного
о обслуговуввання, особ
бливо при роботі з відккритими кри
ишками або
о
Під ччас операцій
відключени
ими захисними пристр
роями, необбхідно дотр
римуватися крайню оббережність і запобігти
и
знаходження в робочій
й зоні будь‐яких осіб, щ
що не берутьь участь безпосередньоо в роботі.
ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! Пр
ри поломціі верстату можлива поява
п
мехаанічних і електричних
е
х
небезпек.
ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! При
и зміні полооження і фуункцій пристроїв захистту можлива
а поява всіхх
видів механічних небеезпек.
о
не
н повинні потрапляти в сміття,,
5.2.36 Змащувальні матеріали та зассоби для очищення
ю й у грунтт. Це також
ж відноситьсся до тари для їх зберігання. Не допускайте
е витіканняя
каналізацію
змащувалььних матеріаалів.
ОБЕРЕЖНО
О! Змащува
альні матерріали, засоб
би для чищення прии попаданн
ні в сміття,,
каналізацію
ю й у груунт можутьь забрудню
ювати навкколишнє се
ередовище.. Уникайте
е витіканняя
змащувалььних матеріаалів ‐ може з'явитися
з
неебезпека по
осковзнутися
я.
5.3 Зааходи безпееки при підкключенні ве рстату до ел
лектромережі
ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! При демонтаж
жі і встановленні вузл
лів верстатуу є небезпе
ека падінняя
вузлів вер
рстату, небезпека при
идавлення та удару. Знаходжен
ння людейй у небезп
печній зоніі
неприпусти
имо!
Підкллючення веерстату до електромеережі пови
инен прово
одити спецціально під
дготовлений
й
персонал, що має допуск по роботі
р
з еллектрооблад
днанням до
о 1000 В. При цьомуу необхідно
о
перевірити
и наявністьь в мереж
жі електрооживлення з глухо‐за
аземленою нейтраллю
ю ввідного
о
автоматичн
ного вимикаача з необхід
дними хара ктеристикам
ми.
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Післяя підключен
ння до електромережіі все електтрообладнан
ння повиннно бути пер
ревірено наа
бездоганнуу роботу. Нееобхідно заб
безпечити пправильне заземлення
з
верстату і пправильну іззоляцію всіхх
виводів. Вссі перемикачі перевести в їх вихід не або нулььове положення, переввірити, що всі
в вимикачіі
верстату пр
равильно всстановлені для
д надійноїї наладки.
За сспособом захисту
з
від ураження електричн
ним струмо
ом електроообладнанн
ня верстатуу
відноситьсяя до класу 1,
1 тобто має робочу ізолляцію і елем
мент для заземлення.
УВАГА! Веерстат необххідно заземллити мідним
м проводом перетином
м не менше 1,5 мм (дрітт
в комплектт поставки не
н входить). Категоричнно забороняяється викор
ристовуватии для заземл
лення труби
и
опалювалььних систем,, водопровід
дні труби, зоовнішню стаалеву арматтуру будівлі та інші струумопровідніі
елементи, що мають з'єднання з землею, але не при
изначені спеціально ддля організа
ації контуруу
заземленняя.
Якщо
о є мережа з ізольовано
ою нейтралллю, то післяя встановлен
ння верстатуу (до підклю
ючення його
о
до цеховоїї мережі) необхідно
н
здійснити
з
ппідключенняя вузла заземлення наа корпусі верстату
в
до
о
цехової ши
ині захисногго заземлення, і замірятти омметро
ом електричний опір мі ж шиною за
аземлення і
будь якою металевою
ю частиною верстату з ррозташован
ними на ній елементам
ми електроо
обладнання,,
які можутьь опинитися під напруго
ою вище 255 В в результаті пробою
ю ізоляції прроводів. Крім того, слід
д
перевірити
и наявність у мережі при
истрої захиссного відклю
ючення (ПЗВ
В (У30)) на сттрум витокуу ≤ 100 mА.
5.4 Проведення конструктив
вних змін у верстаті
Будь‐які неузгоджені з ви
иробником переробки
и та/або зміни у веррстаті непр
рипустимі з
міркувань ззабезпеченн
ня необхідн
ного ступеняя безпеки.
Кори
истувач мож
же використтовувати заапчастини і деталі, що
о швидко ззношуються,, виробленіі
тільки заво
одом ‐вироб
бником. У разі
р
застосуування запччастин, виро
облених не заводом‐ви
иробником,,
постачальн
ник не несе відповідалььності за праацездатністьь верстату.
Деталлі й вузли веерстату, що викликаютьь сумніви в їх
ї справностті, повинні ббути негайно
о замінені.
5.5 Вимоги до об
бслуговуючо
ого персонаалу
5.5.1 Персонал,, допущени
ий до робооти на вер
рстаті, а та
акож до рробіт з нал
лагодження,,
експлуатац
ції та ремонтту, зобов'яза
аний:
• отр
римати інстр
руктаж з теххніки безпе ки відповідно до завод
дських інстррукцій, розр
роблених наа
підставі По
осібника з екксплуатації, типових інсттрукцій з оххорони прац
ці;
• озн
найомитисяя із загальн
ними прави
илами експл
луатації та ремонту веерстату і вкказівками з
безпеки пр
раці, які місттяться в цьом
му Посібникку;
• оззнайомитисяя з констр
руктивними і техноло
огічними оссобливостям
ми верстатуу і пройти
и
спеціальни
ий інструктаж
ж по роботі на даній мооделі верстаату.

УВАГА! Об
бов'язки при обслугов уванні версстату повин
нні бути чіттко визначе
ені і строго
о
дотримуватися, щоб у частині за
абезпеченн я безпеки компетенція кожного працівника була чітко
о
визначена. Це означає також, що роботаа на верстааті в особл
ливих режиимах (наприклад, при
и
налагодженні) може зд
дійснюватися тільки сп еціально під
дготовленим
м персоналоом!
обслуговування електр
рообладнан ня верстатуу допускаєтться тільки спеціально
о навчений
й
До о
персонал, ззнайомий з електрообл
ладнанням вверстату, який пройшов
в інструктаж
ж з техніки безпеки.
5.5.2 При всіх ро
оботах з техн
нічного обсллуговуванняя і ремонту верстату
в
слідд його знесттрумлювати
и
за допомо
огою вхідн
ного вимиккача електрромережі і захищати від ненаавмисного включення,,
від'єднавш
ши вилку шнура електр
роживленняя верстату від розетки
и. Відходяч и від робочого місця,,
повідомте про свої роб
боти (наприклад, за доппомогою таб
блички на пульті управлління).
Заход
ди безпеки
и при пере
евірці техні чного стану та прове
еденні рем
монтних роб
біт повинніі
виконувати
ися відповід
дно до пункттів розділу 5 даного Поссібника.
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5.5.3 Користувачч верстату по
овинен подббати про те,, щоб персонал був поввністю поінф
формований
й
про всі неб
безпеки та ризики при роботі
р
на ве рстаті і його
о обслуговув
ванні.
Виконання перссоналом ви
имог, зазнаачених у Посібнику,
П
забезпечує
з
для даногго верстатуу
зменшенняя залишкови
их ризиків до
д рівня, до сягнутого наа аналогічно
ому обладннанні, достаттня безпекаа
якого доведена досвід
дом його екссплуатації.
УВАГА! Персонал пови
инен знати і пам'ятати про існування залишккових ризикків, оскільки
и
виконання зазначенихх вище вимо
ог не усуває повністю нааявні небезп
пеки.
6 ПРИ
ИСТРІЙ ВЕРС
СТАТУ
6.1 Склад верстаату
Версттат складаєється з насттупних осноовних вузлівв (малюнок
к 1): станинна (основа) 1, передняя
бабка 2, супорт 3, ходо
овий гвинт 4,
4 задня баббка 5, блок електрообла
е
аднання 6. О
Описи кожн
ного з вузлівв
представлеені далі за теекстом.

Малюнок 1

6.1.1 Станина
Стани
ина верстатту 1 (малюн
нок 1) вигоотовлена з високосортн
в
ного чавунуу. Конструкц
ція станини
и
посилена п
поперечним
ми ребрами жорсткості і забезпечуує низьку вібрацію і доостатню жор
рсткість. Двіі
поздовжні V‐подібні направляюч
н
чі і дві пло скі напрямні станини термічно ооброблені і виконані з
високою то
очністю. Це забезпечуєє хороше баазування дл
ля переміще
ення супортту і співвісніість задньоїї
бабки зі ш
шпинделем. Станина є основним елементом
м для розм
міщення на ній всіх ін
нших вузлівв
верстату.
6.1.2 Передня баабка
Переедня бабка 2 (малюнок 2) закріпллена на стаанині чотир
рма болтамии. У ній всттановлений
й
шпиндель на двох прецизійних конічних
к
ро ликових під
дшипниках і розташоваані механізм
ми приводуу
шпинделя і приводу подач. Кор
рпус переднньої бабки виготовлен
ний з високкосортного чавуну, що
о
забезпечуєє низьку вібрацію при роботі.
р
Шпи
индель пере
едає крутни
ий момент ооброблюван
ної заготівліі
за допомоггою затискного пристро
ою (наприкллад, 3‐кулачкового патр
рону).
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Малюнок 2

Мал юнок 3

6.1.3 Супорт
Супорт 3 (малюн
нок 1) служи
ить для закрріплення і переміщення
я різальногоо інструментту в процесіі
роботи. Він
н складаєтьься з наступ
пних основнних частин: каретка, фартух,
ф
попееречні поло
озки, верхніі
полозки з р
різцетримаччем.
Кареттка 12 (мал
люнок 2) є елементом
м супорту. Вона виготовлена з в исокосортного чавуну..
Поздовжні напрямні каретки відш
шліфовані і тточно суміщ
щені з напрям
мними станнини. Необхідний зазор
р
між напрямними стан
нини і каре
еткою забеззпечується притискним
ми планкам
ми, розташо
ованими наа
нижній пло
ощині каретки.
Фарттух 24 (малю
юнок 3) встан
новлений наа каретці. Для
Д включення автоматиичної або руучної подачіі
від ходово
ого гвинта на фартуху знаходить ся маточнаа гайка, яка
а складаєтьься з двох полу‐гайок..
Включенняя подачі здій
йснюється поворотом
п
пускової руукоятки 23 (малюнок 3)), внаслідокк чого полу‐‐
гайки зводяяться і входять в контаккт з ходовим
м гвинтом. Зубчаста
З
рей
йка 22 (малю
юнок 3) вста
ановлена наа
станині і заабезпечує ручне поздов
вжнє перем
міщення супорту, яке зд
дійснюється обертанням маховикаа
25 (малюно
ок 3) на фар
ртуху.
Попееречні поло
озки 11 (малюнок 2) встановлен
ні на верхн
ні (попереччні) напрям
мні каретки
и
з'єднанням
м «ластівчин хвіст», зазори
з
в з 'єднанні ре
егулюються клином. П
Переміщенн
ня полозокк
забезпечуєється обертаанням махо
овика. Для відліку вел
личини пере
еміщення пполозок на маховику є
лімб.
Верхні полозки встановлен
ні на попе речні полозки. Перем
міщення руххомої части
ини верхніхх
полозок зд
дійснюєтьсяя обертанняям маховикка 21 (малю
юнок 3). Для відліку ввеличини пе
ереміщенняя
полозок наа маховику є лімб.
Різцеетримач 19 (малюнок 3) розташовваний на рухомої часттині верхніхх полозок і забезпечуєє
закріпленн
ня 4 ‐х інструументів.
6.1.4 Ходовий гввинт
Ходо
овий гвинт 4 (малюнки 1,
1 3) розташ
шований узд
довж передн
ньої частинии станини і служить
с
дляя
поздовжнььої автомати
ичної подаччі. З лівого ббоку він з'єєднаний з коробкою пеередач. Ход
довий гвинтт
має дві під
дшипникові опори. Осььовий зазорр гвинта в опорах
о
регул
люється шеестигранною
ю гайкою 13
3
(малюнок 22).
6.1.5 Задня бабкка
Задня бабка 5 (малюнки 1, 4) базуєтьься (переміщ
щується) на плоских і V
V‐образних напрямнихх
станини і м
може бути зафіксована від перем
міщення фікксуючою гайкою 26 (м
малюнок 4) затискного
о
пристрою. Задня баб
бка має виссувну пінолль 29 (малю
юнок 4) з конусним оотвором Морзе
М
№2 і
градуйован
ною шкало
ою, нанесеною на зоовнішній поверхні
п
пінолі. Жорссткість задн
ньої бабки
и
розрахован
на на важкі режими ро
оботи. Пінолль переміщуується обертанням махховика 27 (м
малюнок 4),,
розташованого на задньому торці бабки, і мооже бути заф
фіксована в потрібномуу положенні рукояткою
ю
25 (малюно
ок 4) механ
нізму затискку пінолі. Оттвори (28, малюнок
м
4) служать дляя змащенняя механізмуу
переміщен
ння пінолі.
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Малюнокк 4
ю
ПРИМІТКА: Встановітьь обмежува льний гвинт 30 (малюнок 4), щобб запобігти випаданню
бки зі станини.
задньої баб
6.2 О
Органи управвління і регуулювання
6.2.1 Кнопки вкл
лючення і від
дключення
Відкр
рийте кришкку‐кнопку 32 (малюнокк 5). Включення верстатту здійснюєтться кнопкою зі знаком
м
«I» (Включеено), а відкл
лючення кнопкою зі знааком «0» (В
Відключено) або перемиикачем 31 (малюнок 5))
встановлен
нням його в положен
ння «0». В
Верстат мож
же бути зуупинений в екстреном
му випадкуу
натисканняям на кришкку‐кнопку 32
2 (малюнок 5) коли вона закрита.
6.2.2 Перемикачч зміни напр
рямку оберттання (перем
микач ревер
рсу)
Переед включенн
ням верстатту переведітть перемикач реверсу 31 (малюноок 5) у поло
оження «F»
»
для обертаання шпинд
деля проти годинниково
г
ої стрілки (ввперед), або
о в положенння «R» дляя обертанняя
шпинделя за годинни
иковою стр
рілкою (наззад). Полож
ження «0» означає «в имкнено», верстат нее
включаєтьсся.

УВАГА! Пер
ред підключенням версстату до електромережі переведітьь перемикачч реверсу 31
1
(малюнок 5) в положення «0». Зміну
З
напряямку обертаання перемикачем 31 здійснюйте тільки при
и
нерухомом
му шпинделіі (у положен
нні «0» переемикача ревверсу 31).

М
Малюнок 5
6.2.3 Поздовжнєє переміщен
ння супорту
Обер
ртанням махховика 25 (м
малюнок 3),, що знаход
диться на фа
артуху, за гоодинниково
ою стрілкою
ю
відбуваєтьсся переміщеення супортта в сторонуу задньої баабки (вправо), при обе ртанні махо
овика проти
и
годинникової стрілки супорт
с
переміщається в бік передн
ньої бабки (в
вліво).
Вклю
ючення мехаанічної под
дачі супортаа здійснюєтться поворо
отом рукояттки матково
ої гайки 23
3
(малюнок 3) вниз, дл
ля виключення ‐ вгоруу. Напрямок механічно
ої подачі поов'язано з напрямком
м
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обертання шпинделяя: при прямому оберртанні (про
оти годинникової стррілки, положення «F»
»
перемикача реверсу 31 (малюнок 5)) супоорт переміщ
щається в бік
б переднььої бабки (вліво),
(
при
и
зворотному обертанн
ні (за годин
нниковою сстрілкою, по
оложення «R
« »перемиикача реверсу) супортт
переміщуєтться у бік заадньої бабки
и (вправо).
Для блокуванняя переміщен
ння супортаа затягніть гвинт 34 (м
малюнок 6),, для розбл
локування ‐
звільніть.

УВАГА! Розблокуйте супорт (ззвільніть гввинт 34 (м
малюнок 6))) перед включенням
в
м
автоматичн
ної подачі, щоб
щ не пошккодити версстат.

Маллюнок 6
6.2.4 Переміщен
ння поперечних полозо к
Перееміщення по
оперечних полозок зд
дійснюється обертанням
м маховикаа 37 (малюн
нок 6). При
и
обертанні маховика за годинни
иковою стр ілкою попе
еречні поло
озки перем
міщуються в напрямокк
задньої сто
орони верстату (від оператора), при
и обертанніі проти годи
инникової сттрілки ‐ в бікк передньоїї
сторони (наа оператораа).
Для блокуванняя переміщен
ння полозо к затягніть гвинт 39 (м
малюнок 6),, для розбл
локування ‐
звільніть.
6.2.4 Переміщен
ння верхніх полозок
п
Перееміщення веерхніх полоззок здійсню
юється оберттанням руко
оятки маховвика 21 (мал
люнок 3) заа
годинниковою або про
оти годинни
икової стрілкки.
6.2.6 Поворотний різцетрим
мач
Для встановлен
ння інструм
менту в рообоче полож
ження різц
цетримач 199 (малюнок 3) можее
повертатисся навколо осі на 360
0°. Різцетри
имач має 4 фіксовани
их положенння для всстановленняя
інструментту під кутом
м 90° до осі обертання шпинделя,, а також може бути ввстановлений під будь‐‐
яким кутом
м в залежн
ності від ум
мов роботи.. Для цього
о необхідно
о послабитии центральн
ну затискнуу
рукоятку 200 (малюнок 3), повернуути різцетри мач і знову зробити заттиск рукоятккою.
6.2.7 Регулюванн
ня задньої бабки
б
Перееміщення заадньої бабкки по напряямних стани
ини здійсню
юється вруч ну. Послабтте фіксуючуу
гайку 26 (м
малюнки 4, 7) затискно
ого пристрою
ю бабки, пе
ересуньте ба
абку в потррібне полож
ження, потім
м
затягніть гаайку.
Висуввання пінол
лі 29 (малюнок 4) з ко рпусу бабки
и і утоплення її назад в корпус зд
дійснюєтьсяя
обертанням
м маховикаа 27 (малюн
нок 4). Рукояяткою 25 (м
малюнок 4) ослабте заттиск пінолі, обертаючи
и
маховик пееремістіть піноль
п
в нео
обхідну поз ицію, затисніть піноль повертанняям рукоятки
и. Величинуу
переміщен
ння пінолі можна
м
контр
ролювати заа шкалою, нанесеною на бічну пооверхню пін
нолі або по
о
лімбу на мааховику.
Регуллювання зм
міщення зад
дньої бабки від осі обертання шп
пинделя здіійснюється при точінніі
конусних п
поверхонь. Величина зсуву
з
визначчається за шкалою
ш
37 (малюнок 7), що знахходиться наа
задньому тторці підставви бабки. Зссув здійсню ється за доп
помогою 2‐хх гвинтів 36 (малюнок 7).
7 Послабтее
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гайку 26 (м
малюнки 4, 7),
7 і гвинт 38
8 (малюнок 7) на торці задньої
з
бабки. Послабтте гвинт 36 (малюнок 7))
з однієї біччної сторон
ни бабки і затягуйте
з
анналогічний гвинт з про
отилежного боку, поки
и необхіднаа
величина ззміщення нее відіб'ється на шкалі. Заатягніть гвин
нт 38 (малюнок 7) і гайкку 26 (малюнки 4, 7).

Малюнок 7
6.2.8 Універсальний 3 ‐х кулачковий токкарний патр
рон
Унівеерсальним трьох‐кулач
т
ковим патрроном (малюнок 8) мо
ожна затисккати круглі, трикутні таа
шестигранн
ні заготівл
лі. При складанні верстату універсаль
ьний трьоох‐кулачкови
ий патрон
н
встановлюєється на фл
ланці з макксимальною
ю точністю. Патрон і фланець марркуються ри
изиками 39
9
(малюнок 88), які при наступних збірках повиннні збігатися.
Кулаччки нового патрону мають тугий хід. Це нео
обхідно для
я забезпечеення точноссті затиску і
довгого сстроку слуужби. При
и багатораазовому ви
икористанніі (затиску//розтиску)
кулачки
и
прироблюю
ються, і їх пеереміщення поступово стає більш плавним.
п
З паттроном посттавляються два
д типи куллачків: прям
мі і зворотніі. При встан овленні буд
дьте уважні,,
кулачки замаркіровані цифрами 1, 2, 3 і всттановлюються на патро
он в прямом
му порядку (1‐2‐3), при
и
знятті кулаччків виконуй
йте цю опер
рацію в зворротному пор
рядку (3‐2‐1), один за інншим.
По ззакінченню встановлен
ння кулачкі в зведіть їх
ї разом і переконайттеся, що вони встали
и
правильно.

М
Малюнок 8
7 ЕЛЕЕКТРООБЛА
АДНАННЯ ВЕРСТАТУ
7.1 О
Опис роботи електрообл
ладнання веерстату
УВАГА! Ро
оботи з об
бслуговуванння та ремонту електр
ричної часттини верста
ату можутьь
виконувати
ися тільки аттестованими
и електрикаами! При недотриманніі цього праввила верстатт може бути
и
серйозно п
пошкоджени
ий!
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Прин
нципова елеектрична схе
ема верстатуу зображенаа на малюнк
ку 9.

Мал
люнок 9
Електтроживленн
ня електроо
обладнання верстату зд
дійснюється
я від одноф
фазної мереж
жі змінного
о
струму нап
пругою 220 В, частотою
ю 50 Гц. Пусск електродввигуна М (м
малюнок 9) здійснюється кнопкою
ю
включення (магнітногго пускача) при знаход
дженні пере
емикача ре
еверсу в пооложенні «R
R» або «F»..
Відключенн
ня двигуна здійснюєтьс
з
ся кнопкою ввідключення.
Версттат оснащеений кінце
евими вим
микачами 41
4 і 42 (малюнок 110), які відключаютьь
електроживлення версстату при від
дкриванні ккожуха коробки передач
ч або захиснного кожуха
а патрона.

М
Малюнок 10
7.2 Еллектричні з''єднання. Ви
имоги до шннура електроживлення
ПОПЕРЕД
ДЖЕННЯ! Верстат неообхідно під
дключати до
д однофаззної мереж
жі з глухо‐‐
заземленою нейтраллю напругою
ю 220 В череез двополю
юсну розеткуу з заземлю ючим конта
актом черезз
вхідний авттомат з хараактеристико
ою В або С д
для номіналььного струму 10 А.
Встан
новлення ро
озетки пови
инно бути п роведене кваліфікован
к
ним фахівцеем і виконан
не мідними
и
проводами
и перетином
м не менше 1,5 мм².
Робо
оти з обслуго
овування та
а ремонту еллектричної частини
ч
вер
рстату можууть виконува
атися тільки
и
атестовани
ими електр
риками. Пр
ри недотри
иманні цього правила
а верстат може бути
и серйозно
о
пошкоджен
ний.
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ПОП
ПЕРЕДЖЕНН
НЯ! У разі від
дсутності ел
лектромережі з глухо‐з аземленою нейтраллю
ю
підключенн
ня верстатуу повинно здійснювати ся спочаткуу до контуру захисногоо заземленн
ня на вузол
л
заземленняя верстату, позначеного знаком «заземленн
ня», а потім
м до електтромережі, обладнаноїї
пристроєм захисного відключення
в
я (ПЗВ (УЗО))) із струмом
м витоку не більше
б
100 mA.
7.2.1 Для захиссту електро
опроводки від переваантажень на
н щиті піддключення даної лініїї
необхідно застосовуваати автомати
ичні вимикаачі на 10 А.
7.2.2 Забороняєється перер
робляти виллку, якщо вона не вхходить в ррозетку. Зам
мість цього
о
кваліфіковааний електр
рик повинен
н встановити
и відповіднуу розетку.
7.2.3 При пошкодженні шнура
ш
елекктроживлен
ння його повинен зам
мінити вир
робник або
о
сертифіковваний Сервіссний центр.
7.3 Вимоги безпееки при обсслуговуванн і (експлуатаації) двигуна.
ПОПЕРЕД
ДЖЕННЯ! Цей
Ц
верстатт призначе
ений для використанння тільки в сухомуу
приміщенн
ні. Уникайте встановлен
ння верстатуу у вологих приміщення
п
ях.
ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! Не вмикайте вверстат доти
и, поки до кінця
к
і уваж
жно не озна
айомитесь з
викладеними в цьому посібнику рекомендац
р
ціями, поки поетапно не
е вивчите вссі пункти налаштувань і
регулюваньь верстату, поки
п
не засв
воїте роботуу всіх органів управління верстату.
7.3.1 Якщо двиггун не запуускається аббо раптово зупиняється
я при робооті, відразу ж вимкнітьь
верстат від
д джерела електроживл
е
лення. Вийм
міть вилку шнура
ш
електроживленння верстату з розетки і
перевірте ш
шпиндель на
н вільне об
бертання. Я
Якщо шпинд
дель оберта
ається вільнно, включітьь двигун щее
раз. Якщо двигун все ще не обе
ертається, сппробуйте по таблиці можливих
м
ннесправносттей знайти і
ожливу приччину.
усунути мо
о автомат ззахисту нео
обхідно реггулярно перревіряти, яккщо двигун
н
7.3.2 Пристрій захисту або
постійно пееревантажується при фо
орсованомуу режимі роб
боти.
7.3.3 Найчастіше проблеми
и з двигуноом виникаю
ють при по
оганих конттактах в роз'ємах, при
и
перевантаж
женнях, зн
ниженої напрузі елеектроживле
ення (можл
ливо, внасслідок нед
достатнього
о
поперечного перетинуу підвідних проводів). Тому завжд
ди за допом
могою квалліфікованого
о електрикаа
перевіряйтте всі роз'єм
ми, робоча напругу і струум.
7.3.4 При велико
ої довжині і малому попперечному перетину підвідних прооводів на ци
их проводахх
відбуваєтьсся додатко
ове падінняя напруги, яке призво
одить до проблем
п
з двигуном. Тому дляя
нормально
ого функціон
нування вер
рстату необххідний достаатній попере
ечний переттин підвідни
их проводів..
Наведені в таблиці даані про довж
жину підвід
дних провод
дів відносяться до відсттані між ро
озподільчим
м
щитом, до якого приєєднаний верстат і вилккою штепсе
ельного роз'єму верстаату. При цьо
ому не маєє
значення, зздійснюєтьсся підведенн
ня електрое нергії до верстату через стаціонарнні підвідні дроти,
д
черезз
розетку або
о через ком
мбінацію (ста
аціонарний і подовжуваальний) кабелів.

До
овжина підвідних прово
одів

Необхідн
ний попереч
чний перетиин мідних пр
роводів

До
о 15 м

1,5 мм²
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8 ЗМАЩЕННЯ ВЕЕРСТАТУ
УВАГА! Пер
рш, ніж здій
йснити введ ення верстаату в експлуатацію, необбхідно змасстити його в
их точках змащення і наповнити всее масляні ре
езервуари до
д робочого рівня.
спеціальни
УВАГА! Перед початко
ом експлуаттації верстатту, а також перед почаатком роботти на ньомуу
після тривалої перерви, необхід
дно змаститти все терттьові поверхні вузлів і механізміів верстату..
Пам'ятайтее, що уважн
не ставленн
ня до змащ
щення є гарантією безв
відмовної рроботи версстату і його
о
довговічно
ості.
8.1 Передня бабка
Перш
ш, ніж заповвнити масляяний резерввуар передн
ньої бабки верстату, нееобхідно зняти кришкуу
43 (малюно
ок 11). Массло має доходити до п означки інд
дикатора в оглядовому
о
у склі 44 (ма
алюнок 11)..
Для зливу м
масла (при переливу аб
бо заміні маасла) викори
истовується затвор 46 (м
малюнок 12
2). Ретельно
о
витріть заллишки масл
ла. Повторн
на заливка масла здійснюється після першо го місяця експлуатації
е
ї
верстату. Н
Наступна зам
міна масла в передній ббабці здійснюється кожні 2 місяці.

Малюнок 11
1

Малюнок 12

8.2 Ш
Шестерні кор
робки перед
дач
Щодня додавайтте індустріал
льне масло в точку змащення 47 (м
малюнок 12 ).
8.3 Верхній супорт
Щодня додавайтте індустріал
льне масло в точку змащення 48 (м
малюнок 13 ).

Малюнокк 13

Малюнок 14

8.4 Поперечний супорт
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Щодня додавайтте індустріал
льне масло в точки змаащення 49 (м
малюнок 133) та 51 (малюнок 14).
8.5 Каретка
Щодня додавайтте індустріал
льне масло в чотири то
очки змащен
ння 50 (малю
юнок 13).
8.6 Заадня бабка
Щодня додавайтте індустріал
льне масло в точки змаащення 52 (м
малюнок 155).

Ри
исунок 15
8.7 Ходовий гвин
нт
Щодня додавайтте індустріал
льне масло в точки змаащення 53 (м
малюнок 155) та 45 (малюнок 11).
8.8 Змащення наапрямних ка
аретки, опоорної площи
ини повороттного різцеттримача, а також піноліі
задньої баб
бки здійсню
юйте індустріальним масслом по мір
рі необхідності.
8.9 На зубчасті колеса гітари
и періодичн о наносите тонкий шар
р мастила.
8.10 Ходовий гви
инт поздовж
жньої подаччі, ходові гвинти попере
ечних санчаат, каретки, періодично
о
змащуйте ттонким шаром мастила.
8.11 У підшипн
никах шпин
нделю масстило заклаадається пр
ри складан ні верстатуу і тому в
початковий
й період екссплуатації здійснювати змащуванн
ня підшипни
иків не слідд. Однак, яккщо з часом
м
виявиться необхідністть заміни мастила (наг рівання пон
над 50° С переднього фланця шпиндельного
о
вузла при відсутності порушенняя регулюванння підшипникових оп
пор шпиндееля і дефектів в самихх
підшипниках), то дляя цього слід
д використтовувати ко
онсистентне мастило. П
Перед цим
м необхідно
о
ретельно видалити з підшипників
п
старе масти
ило, промитти і просуши
ити підшипнники.
Прим
мітка: в якоссті рідкого мастила
м
реккомендуєтьсся застосовуувати маслоо індустріальне «И20А»
»
(ГОСТ 20799‐75), в якоссті мастила ‐ солідол «УУС‐2» (ГОСТ 1033‐79) або солідол «СС» (ГОСТ 4366‐76).
9 ПІД
ДГОТОВКА ВЕРСТАТУ
В
ДО
О РОБОТИ
9.1 Розпакування и встановл
лення версттату
9.1.1 Для виймаання верста
ату з ящика виверніть шурупи (саморізи) на нижній часстині бічнихх
стінок ящикка. Зніміть ковпак
к
ящикка з підстави
и.
9.1.2 Перевірте наявність всього
в
прилааддя верстаату відповід
дно до роздділу 4 «Ком
мплектність»
»
Посібника з експлуатації.
9.1.3 Виверніть болти,
б
що кр
ріплять версстат до днищ
ща ящика.
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9.1.4 Виберіть для встановлення веерстата суххе, добре освітлене просторе місце,
м
щоб
б
забезпечитти доступ до
о нього під час обслугоовування з усіх
у чотирьо
ох сторін. М
Місце для встановленняя
верстату сллід вибрати так, щоб поблизу не ббуло джере
ел інтенсивн
ного пилоуттворення. Щоб
Щ станинаа
верстату нее зазнала деформації
д
при закріплленні, повер
рхня під верстатом по винна бути абсолютно
о
рівною. П
Перевірте майданчик для всттановлення верстату на гориззонтальністьь в двохх
перпендиккулярних нап
прямках за допомогою
д
рівня.
Габар
ритні розмір
ри верстату (Turner 250 ×450 G/Turn
ner 250×700 G) (дивітьсяя малюнок 16):
1

Малюноок 16

ого ящика і встановітть його наа
9.1.5 Акуратно зніміть верстат з дннища транспортувально
підготовлене місце.
УВАГА! Каттегорично за
абороняєтьсся піднімати
и верстат за шпиндель.
9.1.6 Закріпіть верстат (Turn
ner 250×4500 G/Turner 250×700
2
G), враховуючии розміри його
й
основи
и
(дивіться м
малюнок 17).

Малюно
ок 17

9.2 Розконсервування версттату
9.2.1 Температуура приміщ
щення, в яккому встановлюється верстат, поовинна бути в межахх
температур
ри від + 15° С до + 35° С, відносною
ю вологістю повітря
п
не більше
б
80%.
Якщо
о верстат до
о розпакування транспоортувався або зберігався при низьькій темпер
ратурі, то нее
розпаковуй
йте, і тим більш
б
не вмикайте йоого протягом 8 годин, поки версстат не про
огріється до
о
температур
ри навколиш
шнього сере
едовища (чаас, необхідний для випа
аровування конденсату).
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УВАГА! Відповідно
В
до вимог безпеки розконсерва
р
ацію версттату і прил
ладдя слід
д
здійснюватти в добре провітрюва
аному прим
міщенні, даалеко від нагрівальнихх приладів, відкритого
о
вогню та місць зберігання харчови
их продуктівв.
вовані пове рхні дрантяям або проттиральною ттканиною, змоченою
з
в
9.2.2 Очистіть вссі законсерв
уайт‐спіритті або гасі. Не
Н використтовуйте роззчинник дляя фарб, бен
нзин або роозчинник дл
ля лаку ‐ цее
може пошккодити забарвлені пове
ерхні.
9.2.3 Покрийте все незаб
барвлені нееробочі повверхні версстату і прилладдя тонкким шаром
м
машинного
о масла або технічного вазеліну.
9.3 Підготовка до первісного
о пуску і поччатковий пууск верстату
9.3.1 Перш ніж приступити
и до роботи
и на верстааті перевірте і підтягнітть всі ослаб
білі під часс
транспортуування зовнішні з'єднан
ння та кріплеення.
9.3.2 Здійсніть зм
мащення ве
ерстату згіднно з рекомен
ндаціями ро
озділу 8 «Зм
мащення вер
рстату».
9.3.3 Здійсніть випробуванн
ня ручних пеереміщень супорту,
с
поп
перечних саанчат, верхн
ньої каретки
и
і переміщення пінолі задньої
з
бабкки на всю доовжину ходіів.
9.3.4 Налаштуй
йте верстатт на переедбачуваний
й вид обр
робки згіддно нижче наступнихх
рекомендаацій:
УВАГА! Щоб
Щ уникнути травм каттегорично забороняєть
з
ься здійсню
ювати налаго
одження таа
налаштуван
ння верстатту, а також будь‐які реегулювальні роботи при ввімкненоому живлен
нні системи
и
електрооблладнання.
• Зам
міна (встановлення) 3‐х кулачковогго патрону
Паттрон кріпитьься на флан
нці шпиндеелю. Відверніть три регулюючих ггвинта 40 (м
малюнок 8))
(показано лише два з трьох) з боку фланцяя і зніміть патрон.
п
При встановленнні суміститте риски 39
9
(малюнок 8) на фланц
ці та на паттроні і встанновіть патрон, викорисстовуючи тоой же самий комплектт
гвинтів.
• Всттановлення інструментуу
Встаановіть токаарний різець в різцетри
имач і надійно закріпіть
ь його гвинтаами різцетр
римача. При
и
токарній об
бробці різец
ць схильний до прогинуу під дією си
ил різання. Для
Д нормал ьної роботи
и необхідно,,
щоб різецьь виступав заа різцетримач не більш е 1,5 висоти
и державки різця. Різецць
виставлений
в
й
правильно,, якщо вер
ршина різал
льної крайкки його знааходиться на
н одній ллінії по висоті з віссю
ю
обертання оброблювааної деталі. Правильне встановлен
ння інструме
енту може ббути отрима
ане шляхом
м
порівнянняя вершини ріжучої кро
омки різця з вістрям центру,
ц
вста
ановленого в задню бабку:
б
вони
и
повинні зн
находитися на одній лінії
л
по висооті. При не
еобхідності для отримаання потріб
бної висоти
и
використоввуйте сталевву регулювальну проклаадку під різе
ець.
• Змііна діапазон
ну швидкосттей обертанння шпиндел
ля
Зміна швидко
ості обертання шпинд
деля здійсн
нюється рукоятками пперемиканн
ня ступенівв
коробки швидкостей 54
5 (малюнок 18) згідноо з таблицею
ю різьб і под
дач (верхняя ліва частин
на малюнкаа
19), розташ
шованої на лицьовій
л
сто
ороні кожухаа передньоїї бабки 55 (м
малюнок 18)).
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Малюнок 18

Малюно
ок 19

• Наллаштування на автоматичну подачуу
Використовуйте таблицю різьб і подачч (малюнокк 19), яка на
а верстаті, ддля вибору подачі або
о
кроку різьб
блення. Під
дберіть пер
редавальні ззубчасті кол
леса гітари в послідоввності, необ
бхідної дляя
отримання потрібної подачі аб
бо кроку ррізьблення, якщо наявне регулю
ювання не відповідаєє
необхідном
му.
Замін
ну зубчастих коліс в ко
оробці переедач (гітарі)) здійснюйте при відкллюченому від
в джерелаа
електроживлення версстаті.
УВАГА! Післ
ля закінчен
ння налаштуування привводу подач необхідно,, щоб уникнути аварії,,
ися, що всіі гвинти і гайки надій
йно затягнууті, а всі шківи
ш
та зуббчасті коле
еса надійно
о
переконати
зафіксовані.
9.3.5 Перед підкключенням верстату доо електроме
ережі перек
конайтеся в справностіі розетки таа
вилки версстату. Післяя підключен
ння верстатту до електтромережі перевірте
п
ддію органів управлінняя
верстатом (дивіться пуункт 6.2).
10 ПО
ОРЯДОК РО
ОБОТИ
Переед початком
м роботи з верстатом
м необхідно ознайомитися з уссіма експлууатаційними
и
особливосттями і прави
илами безпе
еки.
10.1 О
Обробка по
оздовжньою
ю подачею (м
малюнок 20)
При обробці поздовжньо
п
ю подачею
ю ріжучий інструмент переміщуується паралельно осіі
обертання заготівлі. Поздовжня подача мооже здійсню
юватися вручну перем
міщенням супорту
с
або
о
переміщен
нням верхнььої каретки, або включе нням автом
матичної под
дачі супортуу.
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Налаштування на глибину різання здійсснюється по
оперечними полозками .

юнок 20
Малю
10.2 О
Обробка по
оперечною подачею
п
(маалюнок 21)
При обробці торцевих поверхонь інсттрумент пер
реміщується
я перпендиккулярно осіі обертанняя
заготівлі. П
Подача здійсснюється руччним перем
міщенням по
оперечних полозок.
п
Налаштування на
н глибину різання здій
йснюється поздовжньо
п
ою подачею
ю супорту аб
бо верхньоїї
каретки.

Малюнок 21
1
10.3 О
Обробка в центрах
ц
(мал
люнок 22)
Для о
обробки в центрах
ц
знім
міть патрон зі шпинделяя. Вставте центр МТ‐3 ((60°) 54 (мал
люнок 22) в
конус шпинделя, а цеентр МТ‐2 (60°) 57 (маалюнок 22)) вставте в піноль заднньої бабки.. Встановітьь
ним на ній провідним
п
ххомутиком 56 (малюно
ок 22) у ценнтри. Ведучий хомутикк
заготівлю ііз закріплен
приводить в обертанн
ня заготівлю
ю від фланц
ця шпинделяя (з'єднання
я планшайбби і ведучогго хомутикаа
повідцем 555 (малюно
ок 22)). Схе
ема налашттувань для обробки за
аготівлі позздовжньою подачею в
центрах пр
риведена на малюнку 20
0.

Малю
юнок 22

ПРИМІТКА: При викор
ристанні неррухомого це
ентру в піно
олі задньої ббабки (для запобігання
з
я
перегріву) нанесіть на нього невел
лику кількістть масла.
10.4 О
Обробка конусів з вико
ористанням зміщення заадньої бабки
Обро
обка конічн
них поверххонь може здійснюватися зміще
енням заднньої бабки. Величинаа
зміщення ззалежить від
д довжини заготівлі і в ід заданої конусністі.
к
Виконайте зм
міщення зад
дньої бабки
и
згідно з пун
нктом 6.2.7.
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Встан
новіть заготтівлю із закр
ріпленим наа ній провід
дним хомуттиком в ценнтри. Ведучий хомутикк
приводить в обертанн
ня заготівлю
ю від фланцяя шпинделя. Обробивш
ши конус, пооверніть зад
дню бабку у
початкове положення..
10.5 Нарізка різььби
Наріззка зовнішньої різьби зд
дійснюєтьсяя в такій посслідовності:
‐ Обтточите заго
отівлю до зовнішнього
з
о діаметру різьби. На обточеном
му діаметрі на початкуу
різьбленняя повинна буути фаска, а в кінці ‐ каннавка для ви
иходу різця.
‐ Наллаштуйте веерстат (меха
анічну подоовжню подаачу, дивіться пункт 9.33.4) згідно з потрібним
м
кроком різьблення. Чи
исло обертів
в обертання шпинделя має бути ма
аксимально низьким.
‐ Всттановіть різеець в різце
етримач. Різзець для наарізки різьб
би повинен мати точно такий жее
профіль, щ
що й нарізуввана різьба,, і встановллений строго перпенди
икулярно наапрямку позздовжнього
о
переміщен
ння, а верши
ина його ріж
жучої кромки
и повинна перебувати на
н рівні осі ообертання деталі.
д
‐ Підвведіть різец
ць до торця деталі
д
і попееречної под
дачею вибер
ріть необхіднну глибину різання.
‐ Увім
мкніть версстат і включіть механічнну подачу важелем
в
56
6 (малюнок 18), різець торкнетьсяя
деталі і поччнеться процес нарізки різьблення .
‐ Різьба нарізуєється за кіл
лька проход
дів, тому наприкінці кожного
к
пр оходу різец
ць повинен
н
виводитисяя з різьби по
овністю (за допомогою
д
поперечнихх полозок).
‐ Колли перший прохід буде
е зроблений
й, зупиніть верстат, від
дключивши обертання шпинделю,,
одночасно відведіть інструмент від
в деталі. Механічне подання не
е відключаййте. Увімкніть двигун з
обертанням
м в протилеежному напр
рямку, щоб різець пове
ернувся в по
очаткове полложення.
‐ Зупиніть верстаат і встановіть різець наа потрібну глибину
г
для
я продовженння нарізування різьби
и
переміщен
нням попереечних полозок.
Переед кожним проходом
п
зміщуйте ве рхню повор
ротну каретк
ку на 0,2‐0,33 мм вліво або вправо
о
по черзі, щоб робота здійснювалася однієєї ріжучої кромкою різця.
р
Таким
м чином, різець
р
будее
обробляти тільки однуу сторону пр
рофілю різььби при кож
жному прохо
оді. Повторітть проходи різця, поки
и
різьба не б
буде повністю нарізана.

Малюнок 23

11 ТЕЕХНІЧНЕ ОБС
СЛУГОВУВА
АННЯ ВЕРСТА
АТУ
УВАГА! Пееред початкком будь‐я ких ремонттних та сер
рвісних роббіт перекон
найтеся, що
о
верстат від
дключений від
в джерела електрожи влення.
Під час експлууатації версстату необххідно здійснювати про
офілактичні заходи з технічного
о
обслуговуввання верстаату, щоб збе
ерегти його тточність викконуваних робіт і триваллий строк сл
лужби.
При ввиявленні несправносте
ей або пошккоджень негайно вжива
айте заходии для їх усунення.
11.1 ЗЗагальні вкаазівки
Щоб уникнути пошкоджен
п
ь, для забеезпечення довговічност
д
ті і надійноого виконан
ння функцій
й
верстату, необхідно регулярно виконувати
и описані далі роботти з техніччного обслуговування..
Гарантійні претензії приймаютьсяя тільки при
и правильному і регулярному викконанні цихх робіт. При
и
недотримаанні цих вим
мог підвищуєється небезппека травмуування!
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Кори
истувач виро
обу може ви
иконувати т ільки роботти з доглядуу та технічноого обслугов
вування, якіі
описані в цьому Посіібнику з екксплуатації (пункти роззділу 11.2 та
т 11.3). Вссі інші робо
оти повинніі
виконувати
ися тільки в спеціалізованих майстеернях ТМ FD
DB Maschine
en.
11.2 Порядок теххнічного обсслуговуванння верстату
лактичні захходи з техннічного обсл
луговуванняя
Під ччас експлуаттації необхідно виконуувати профіл
верстату, щ
щоб зберегти
и його харакктеристики тточності і тр
ривалий стро
ок служби.
Регуллярно здійсн
нюйте змащ
щення верстаату згідно з рекомендаціями розділлу 7 цього Посібника.
П
При роботі своєєчасно прибирайте ст ружку з наапрямних і ходового ггвинта, слід
дкуйте, щоб
б
стружка нее потраплялаа в конус шп
пинделя і мііж супортом
м і направляючими стан ини.
Кожн
ного разу після роботи прибирайтее стружку, очищуйте
о
вссі частини вверстату і зм
мащуйте всіі
незабарвлеені поверхні для запобігання короззії. Стара заггустіла змазка повинна своєчасно видалятися.
в
При ввиявленні несправносте
ей або пошккоджень негайно прийм
міть заходи для їх усуне
ення.

УВАГА! Пр
ри виконан
нні очищенння, профілаактики або ремонту віід'єднайте верстат від
д
лення.
джерела еллектроживл
Ремо
онт верстатту може виконуватис я тільки кваліфікован
к
ним персонналом з відповідною
в
ю
механічною
ю і електроттехнічною оссвітою.
УВАГА! Нікколи не бриззкайте водоою на виріб при його очищенні. Вирріб слід очищати тільки
и
сухою (або
о трохи вологою) проти
иральною ттканиною! Не
Н використтовуйте їдкіі очисники, які можутьь
пошкодити
и металеві, пластмасові
п
та гумові чаастини виро
обу!
УВАГА! При виконанн
ні очищенння, профілакктики або ремонту віід’єднайте верстат від
д
джерела еллектроживл
лення. Ремонт верстату може виконуватися тіл
льки кваліфі кованим пе
ерсоналом з
відповідною механічною і електротехнічною освітою. Не
е знімайте стружку
с
голиими руками
и, гострі країї
ожуть поран
нити руки. Не
Н використтовуйте для очищення легкозаймис
л
сті рідини або рідини з
стружки мо
отруйними
и випарами! При очищ
щенні захищ
щайте електр
ричну части
ину верстатуу (двигун, перемикачі,
п
,
роз'єми тощ
що) від попаадання воло
оги.
Маслло, мастило
о, та чистячіі засоби заббруднюють навколишн
нє середовиище, та їх утилізація
у
ізз
звичайним
м сміттям або
а
через каналізацію
ю неприпусттима, утилізуйте ці р ечовини відповідно з
місцевим природоохоронним законодавст
з
твом. Ганчір'я, яке за
абруднене маслом, мастилом
м
і
миючими ззасобами, легко
л
запалю
юється. Збе ріть забруднене ганчір'я в закритуу ємність і утилізуйте
у
їїї
згідно з міссцевим прир
родоохорон
нним законоодавством, не
н складайте її зі звичаййним сміттям!
11.3 Регулюванн
ня окремих вузлів
в
Всі вузли верстаату пройшли регулюва ння на заво
оді‐виробни
ику і тому ббез особлив
вої потреби
и
регулювати
и їх самостій
йно не рекомендуєтьсяя. Але через деякий час після початтку експлуаттації деякихх
елементів верстату може
м
знадобитися регуулювання. Нижче наведені реком
мендації по
о найбільш
ш
характерни
им способам
м регулюван
ння.
11.3.1 Підшипни
ики шпиндел
лю
Підш
шипники шпинделю реггулюються нна заводі‐ви
иробнику. Якщо після ттривалої експлуатації у
шпинделя зз'являється люфт, то не
еобхідно від
дрегулювати
и зазори в підшипниках..
Послабте зовніш
шню шліцев
ву гайку валлу шпиндел
ля. Затягуйтте внутрішнню шліцеву гайку валуу
шпинделя, поки не виберете люф
фт. При цьом
му шпиндел
ль повинен вільно оберртатися. Затяягніть зновуу
зовнішню ггайку валу шпинделя,
ш
не порушуюччи регулюваання.
УВАГА! Наадмірне зусилля при ззатягуванні або надмір
рний натяг можуть пр
ризвести до
о
пошкоджен
ння підшипн
ників.
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11.3.2 Регулювання каретки супорту
Притискні планки встановлені з двох сторін на нижній площині каретки і закріплені гвинтами.
Для зменшення зазору між притискними планками і направляючими станини відверніть гвинти,
зніміть притискні планки і перешліфуйте їх. Встановіть на місце притискні планки, закріпіть гвинтами і
перевірте переміщення супорту обертанням маховика. Переміщення має бути плавним, без заїдань.
11.3.3 Регулювання поперечних полозок
Поперечні полозки мають клин 18 (малюнок 2), через який регулюється зазор за допомогою
чотирьох гвинтів 16 (малюнок 2). Послабте контргайки 17 (малюнок 2) і затягуйте гвинти 16 (малюнок
2), поки полозки не стануть переміщатися без люфту, але вільно. Для фіксації результату регулювання
затягніть контргайки 17 (малюнок 2).
11.3.4 Регулювання верхніх полозок
Верхні каретки мають клин, через який регулюється зазор за допомогою чотирьох гвинтів 8
(малюнок 2). Послабте контргайки 9 (малюнок 2) і затягуйте гвинти 8 (малюнок 2), поки полозки не
стануть переміщатися без люфту, але вільно. Для фіксації результату регулювання затягніть
контргайки 9 (малюнок 2).
11.3.5 Регулювання включення маточної гайки
Люфт в напрямних переміщення полу‐гайок маточної гайки може бути відрегульований
гвинтами 14 (малюнок 2). Послабте контргайки 15 (малюнок 2) на правої стороні фартуха і
відрегулюйте гвинтами 14 (малюнок 2) зазор в напрямних, поки обидві полу‐гайки не стануть
переміщатися без люфту, але вільно. Для фіксації результату регулювання затягніть контргайки 15
(малюнок 2).
11.4 Періодичне обслуговування
Періодичне обслуговування здійснюється в сервісних центрах ТМ FDB Maschinen і включає:
‐ Перевірку стану корпусних деталей і вузлів;
‐ Перевірку опору ізоляції;
‐ Перевірку стану електрообладнання.

УВАГА! Технічне обслуговування має здійснюватися регулярно протягом усього строку
служби виробу.
Без проведення технічного обслуговування покупець втрачає право гарантії.
При рекомендованих умовах експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований
строк служби. Дотримання рекомендованих правил експлуатації дозволить Вам уникнути
передчасного виходу з ладу окремих частин виробу і всього виробу в цілому.
Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає періодичне обслуговування, то ці
роботи виконуються за рахунок споживача.
Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і
продавця. Сервісні центри надають платні послуги з проведення періодичного технічного
обслуговування.
Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його
стан відповідає вимогам безпеки і виріб не втратив свої функціональні властивості. Висновок
видається уповноваженими сервісними центрами ТМ FDB Maschinen.
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12 ТР
РАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕ
ЕРІГАННЯ

ЖЕННЯ! Перед транспо ртуванням переконайттеся, що ве рстат відключений від
д
ПОПЕРЕДЖ
джерела еллектроживл
лення.
Будьтте обережн
ні з верстато
ом під час ттранспортування. Забор
роняється сттавити важккі предмети
и
на верстат.
Транспортуванняя виробу зд
дійснюється в закритихх транспортн
них засобахх відповідно
о до правил
л
перевезенн
ня вантажів,, що діють на
н транспортті даного ви
иду, і вказівк
ками трансппортного маркування.
ся відповіддно з тра
Вантаажно‐розвантажувальн
ні роботи повинні здійснювати
з
анспортним
м
маркуванням.
о‐розвантажувальних роботах і транспор
ртуванні уупакованого
о верстатуу
При вантажно
ння канатів необхідно здійснюватти у відповвідністі з по
означенням місць стро
опування наа
розташуван
пакувально
ому ящику. При трансп
портуванні ккраном канаат повинен бути обран ий з урахув
ванням ваги
и
брутто упаккованого веерстату.
До сттропування допускаються особи, атестовані на
н проведення вантаж
жно‐розванта
ажувальнихх
робіт і прой
йшли інструуктаж з технііки безпеки .
При вантажно‐‐розвантажуувальних рроботах не
еобхідно вжити заходдів, що виключають
в
ь
пошкоджен
ння верстатту (не допускати уда ри, різкі поштовхи). При
П
трансппортуванні упакований
й
верстат поввинен бути надійно
н
закріплений наа транспортн
ному засобі.
Виріб
б рекоменд
дується збе
ерігати в суухому місціі, захищено
ому від вплливу вологи і прямихх
сонячних п
променів пр
ри температурі від ‐5°С до +40°С, відносною
в
вологістю
в
поовітря не біл
льше 80 % і
відсутністю
ю прямої дії атмосферни
их опадів.

ЖЕННЯ! На
айважчі порранення (аж
ж до смертельних) вииникають при
п
падінніі
ПОПЕРЕДЖ
навантажуваача або тран
нспортного ззасобу.
вантажу з н
Зверніть увагу наа наступні вказівки і данні на упаковвці:
• цен
нтр ваги;
• вкаазівки з переевезення;
• вага;
• реккомендован
ний транспор
ртний засіб;;
• зап
пропонованее положення при трансспортуванні.

ПОПЕРЕДЖ
ЖЕННЯ! На
айважчі порранення (аж
ж до смер
ртельних) ввиникають при обривіі
вантажу з н
несправного
о або підйом
мника, який не володіє недостатньою вантажоопідйомністю.
Переевіряйте підй
йомники на:
• досстатню вантаажопідйомн
ність;
• безздоганну спр
равність.
Строго дотримууйтесь інструкції з технніки безпекки. Ретельно
о закріплюййте вантаж.. Ніколи нее
стійте під ввантажем!
УВАГА! При неналежн
ному зберігганні можутть пошкодж
жуватися абоо руйнувати
ися важливіі
деталі, вузли та агреггати верстатту. Зберігайтте упакован
ний або вже розпаковааний верста
ат тільки заа
олишнього середовища
с
а.
зазначенихх умов навко
Прокконсультуйтееся з фахівц
цями компа нії Демікс у разі, якщо верстат абоо його части
ини більш 3
місяців збеерігалися в умовах,
у
відм
мінних від заазначених.
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13 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
Головним в отриманні оптимальних результатів при використанні верстату є його правильне
регулювання.
Таблиця 3
Несправність

Поверхня обробленої
деталі має підвищену
шорсткість

Можлива причина

Дії по усуненню

Тупий різець

Заточите різець

Різець вібрує

Уменшіть виліт різця

Занадто велика подача

Уменшіть подачу

Радіус на ріжучої кромці інструменту
Збільште радіус (переточити різець)
занадто малий
Оброблювана деталь
має конусну форму

Верстат вібрує

Центри гріються

Інструмент швидко
тупиться

Неспіввісність центрів шпинделю
задньої бабки (зміщення бабки)
Не паралельне переміщення верхньої
каретки (при роботі верхньою
кареткою)

Виставте переміщення
верхньої каретки паралельно
осі обертання шпинделя

Занадто велика подача

Уменшіть подачу

Люфт переднього підшипника
шпинделя

Відрегулюйте підшипник

Перетиснута деталь в центрах

Послабте центр задньої бабки

Велика швидкість обробки

Уменшіть швидкість обробки

Велика товщина шару, що знімається
(глибина різання)

Уменшіть глибину різання

Недостатнє охолодження інструменту

Забезпечте охолодження
інструменту

Великий знос задньої
Задній кут занадто малий
поверхні ріжучої кромки
різця
Різець неправильно виставлений
стосовно осі центрів

Ріжуча кромка різця
сколюється

Не відповідають
розміри

і Встановіть задню бабку співвісно
зі шпинделем

Збільште задній кут (переточить
різець)
Перевстановіть різець по висоті
центрів

Занадто гострий кут ріжучої кромки
(перегрів різця)

Збільште кут ріжучої кромки
(переточить різець)

З'являються тріщини через
нерівномірне охолодження

Забезпечте рівномірне охолодження
різця

Люфт переднього підшипника
шпинделя (вібрація)

Усуньте люфт підшипника шпинделя

Неправильно встановлений або
неправильно заточений різець

Заточите різець у відповідності з
профілем різьблення. Встановіть
різець по висоті відносно

різьблення, що
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нарізується

Шпиндель не
обертається (двигун не
запускається)

оброблюваної деталі

Не відповідає крок різьби

Переналадьте верстат

Не відповідає діаметр різьби

Обточите заготівлю до потрібного
діаметру

Заблокований вимикач екстреної
зупинки

Розблокуйте вимикач екстреної
зупинки

Немає напруги в мережі
електроживлення

Перевірте наявність напруги в
електромережі

Несправний вимикач або перемикач
реверсу

Перевірте вимикач (перемикач
реверсу), у разі несправності
замінить у спеціалізованому
сервісному центрі

Двигун згорів

Зверніться в спеціалізований
сервісний центр для ремонту

Напруга відсутня, так як згорів
запобіжник

Встановіть мережевий запобіжник

У разі виявлення інших несправностей ремонт виробу повинен здійснюватися спеціалізованим
підрозділом у гарантійних майстернях.
14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)
14.1 Гарантійний строк експлуатації токарно‐гвинторізного настільного верстату Turner 250×450
G (Turner 250×700 G) на території України становить 12 місяців з дня продажу при дотриманні
власником умов експлуатації, зберігання і транспортування, встановлених цим Посібником
(Інструкцією) з експлуатації.
Строк служби виробу становить 3 роки. Дата виробництва та серійний номер вказані на
табличці виробу.
Виріб рекомендується зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих
сонячних променів при температурі від ‐5°С до +40°С, відносною вологістю повітря не більше 80 % і
відсутністю прямої дії атмосферних опадів.
Претензії від споживачів на території України приймає: ТОВ «Демікс», за адресою: 49044, м.
Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 1а, тел. +38 (056) 375‐43‐21.
14.2 При покупці виробу :
‐ Повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з
реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі
виробу, серійний номер виробу);
‐ Переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, зазначеному в
гарантійному талоні.
‐ Перевірити наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
‐ Перевірити комплектність і працездатність виробу, а також зробити огляд на предмет
зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.
Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ FDB Maschinen.
83

При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця,
гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.
14.3 У разі виходу з ладу виробу протягом гарантійного строку експлуатації з вини
підприємства‐виробника власник має право на безкоштовний ремонт.
Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в гарантійну майстерню з виробом і
повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється при покупці виробу) .
Задоволення претензій споживачів на території України проводиться відповідно до Закону
України «Про захист прав споживачів».
При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту. Гарантійне
і післягарантійне обслуговування устаткування ТМ FDB Maschinen на території України здійснюється в
сервісних центрах, перелік та контактні дані яких вказані в Додатку №1 Посібника з експлуатації.
Також про контактні дані найближчого до Вас сервісного центру можна дізнатися, зателефонувавши
на номер +38 (056) 375‐43‐21.
Увага! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані
сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись за телефоном +38 (056) 375‐43‐21.
14.4 Гарантія не поширюється:
• на деталі, що швидко зношуються (гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи і
пристосування, мастило тощо), на змінний інструмент (різці тощо), шнури електроживлення ( в разі
пошкодження ізоляції шнури підлягають обов'язковій заміні без згоди власника (послуга платна));
• у разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє
забруднення);
• у випадку з віддаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
• у разі використання виробу в умовах надвисокої інтенсивності робіт і надважких навантажень;
• у разі використання інструменту та витратних матеріалів, що не рекомендовані або не
схвалені виробником (постачальником), непрофесійного поводження, перевантаження, застосування
непридатних робочих інструментів або пристосувань;
• у разі якщо виріб розкривався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно,
або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення
гарантійного ремонту;
• у разі пошкодження верстату в результаті його зберігання в незадовільних умовах, при
транспортуванні, а також через невиконання (неналежного виконання) періодичних профілактичних
робіт;
• У випадку механічного пошкодження (включаючи випадкове), природного зносу, а також
форс‐мажорних обставин (пожежа, стихійне лихо тощо).
У рамках гарантійного супроводу не здійснюються:
• періодичне профілактичне обслуговування;
• налагодження та регулювання вузлів і агрегатів;
• змащення і чищення обладнання;
• заміна витратних матеріалів.
Після закінчення строку гарантійного обслуговування, а також у разі, якщо гарантійне
обслуговування не може бути надано, ми можемо надати Вам відповідні платні послуги. Тарифи
визначаються на дату звернення до спеціалізованого сервісного центру ТОВ Демікс. Ми приймаємо
на себе зобов'язання негайно повідомити Вас про склад робіт з не гарантійного обслуговування
обладнання, їх приблизної вартості і термінах.
Гарантійні зобов'язання ні за яких обставин не передбачають оплати клієнту витрат, пов'язаних
з доставкою обладнання до сервісного центру і назад, виїздом до Вас фахівців Постачальника, а
також відшкодуванням збитку (включаючи, але не обмежуючись) від втрати прибутку чи інших
непрямих втрат, упущеної вигоди, а рівно інших аналогічних витрат . У виняткових випадках
гарантійний супровід може здійснюватися на території покупця.
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УВАГА! Заабороняєтьсся вносити в конструкцію виробу зміни і провоодити доопрацювання,,
ом‐виробником.
не передбаачені заводо
15 ДЕЕМОНТАЖ ТА
Т УТИЛІЗАЦІЯ
15.1 Д
Демонтуйтее верстат.
сміттям. Ве
15.2 Hе викидай
йте верстат,, приладдя та упаковкуу разом зі звичайним
з
ерстат, який
й
відслужив свій строк служби, пр
риладдя та упаковку слід
с
здавати
и на еколоогічно чисту утилізацію
ю
(рециркуляяцію) відход
дів на підпри
иємства, щоо відповідаю
ють умовам екологічної
е
безпеки.
У
УВАГА! Рем
монт, модифікація і перевірка обладнанн
ня ТМ FDBB Maschine
en повинніі
здійснюваттися тільки в авторизов
ваних серві сних центраах ТМ FDB Maschinen. При використанні або
о
техобслуговуванні обл
ладнання завжди слідкууйте за вико
онанням всіхх правил і ноорм безпеки
и.
ПРИМ
МІТКА: Торггова марка FDB Maschhinen безпе
ерервно пр
рацює над удосконале
енням своїхх
виробів, то
ому ми збеерігаємо за собою прааво на внессення змін у технічні ддані, згадан
ні в даномуу
Посібнику ((Інструкції) з експлуатац
ції та компл ектацію, без попереднь
ього повідом
млення.
16 ПР
РИСТРІЙ ОС
СНОВНИХ ВУ
УЗЛІВ ВЕРСТТАТУ
16.1 С
Станина і кааретка (дета
алізація)
Схем
ма розташуввання склад
дових части н станини і каретки токарно‐гвиннторізного настільного
о
верстату Tu
urner 250×45
50 G (Turnerr 250×700 G)) (малюнок 24,
2 таблиця 4).
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Малюнок 24

Таблиця 4
Позначен
ння

Наймеенування

Примітка

Кількістьь

1

Screw
w

4

2

Working Table

1

3

Oil Cup

6

4

Slidingg Table

1

5

Chip Pan
P

2

6

Screw
w

2

7

Screw
w

8

8

Chip Fan
F

2

9

Oil Resistant Rubb
ber

2
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10

Chip Fan

2

11

Oil Resistant Rubber

2

12

Carriage

1

13

Nut

1

14

Nut

1

15

Pin

1

16

Nut

4

17

Screw

4

18

Screw

2

19

Wedge Block

1

20

Bearing‐Setting Screw

1

21

Handle Bush

1

22

Handle‐Knob

1

23

Round Nut

2

24

Dial Ring

1

25

Spring

1

26

Dial

1

27

Screw Bolt

2

28

Lead‐Screw Support

1

29

Pin

1

30

Flat Key

1

31

Lead‐Screw

1

32

Screw

8

33

Pressure Plate

2

34

Т‐Screw Bolt

1

35

Brake Block

1

36

Bed

1

37

Pin

2

38

Screw

4

39

Rack Bar (z‐107)

1
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40

Rack Bar
B (z‐160)

1

16.2 С
Супорт (деталізація)
Схем
ма розташуввання склад
дових части
ин супорту токарно‐гвинторізногоо настільного верстатуу
Turner 250××450 G (Turn
ner 250×700 G) (малюноок 25, таблиця 5).

Малюнок 25
2

Таблиця 5
Позначен
ння

Найменува
ання

Пр
римітка

Кількіссть

1

Braking blocck

1

2

Nut

2

3

Screw

2

4

T‐Slot nut

1

5

Knocking pin

1

6

Nut

1

7

Screw

2
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8

Sliding base

1

9

T‐screw cap

2

10

Shaft

1

11

Long handle sleeve

1

12

Handle rod

1

13

Handle base

1

14

Washer

1

15

Nut

8

16

Slide

1

17

Pin

1

18

Soring

1

19

Oil cup

2

20

Sliding Carriage

1

21

Sliding nut

1

22

Lead Screw

1

23

Key

1

24

Pin

1

25

Supporter

1

26

Dial

1

27

Nut

2

28

Spring

1

29

Dial

1

30

Nut

2

31

Handle body

1

32

Handle

2

16.3 Фартух (деталізація)
Схема розташування складових частин фартуха токарно‐гвинторізного настільного верстату
Turner 250×450 G (Turner 250×700 G) (малюнок 26, таблиця 6).

89

Малюноок 26

Таблиця 6
Позначен
ння

Найменува
ання

Пр
римітка

Кількіссть

1

Hand
dle

1

2

Nut

1

3

Hand
dle Wheel

1

4

Screw
w

1

5

Dial

1

6

Screw
w

3

7

Flangge

1

8

Screw
w

2

9

Apro
on Box

1

10

Pin

2

11

Screw
w

4

12

Bush
h

1
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13

Washer

1

14

Gears Shaft

1

15

Key

1

16

Support

1

17

Gears Shaft

1

18

Key

1

19

Baffle

1

20

Bush

1

21

Screw

1

22

Spring

1

23

Steel Boll

1

24

Handle Seat

1

25

Handle Rod

1

26

Cover of Handle Rod

1

27

Pin

1

28

Setting Plate

1

29

Screw

2

30

Yoke Shifter

1

31

Half Nut

1

32

Washer

1

33

Splint Pin

1

34

Pin

4

35

Bush

2

36

Screw

1

37

Gear

1

38

Screw

2

39

Pin Shaft

1

40

Screw

2

41

Screw

2

42

Washer

2
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43

Protecting Cover for Le ad‐
Screw
w

1

44

Lead
d‐Screw Pede
estal

1

45

Pin

1

46

Cam

1

47

Screw
w

4

16.4 Передня бабка (деталізація)
Схем
ма розташуввання склад
дових части
ин переднььої бабки токарно‐гвиннторізного настільного
о
верстату Tu
urner 250×45
50 G (Turnerr 250×700 G)) (малюнок 27,
2 таблиця 7).

Малюноок 27
Таблиця 7
Позначен
ння
1

Найменува
ання

Пр
римітка

Washer

Кількіссть
1

92

2

Pulley

1

3

Bearing cover

1

4

Bush

1

5

Bearing internal ring

1

6

Bearing external ring

1

7

I shaft

1

8

Triplicate gear

1

9

Bearing cover

1

10

Bearing cover

1

11

Double gear

1

12

Gear

1

13

Gear

1

14

Washer ring

1

15

Gear

1

16

Baffle

2

17

Baffle

2

18

Spindle

1

19

Front cover

1

20

Oil scraper ring

1

21

Gear

1

22

Gear

1

23

Gear

1

24

Bush

1

25

Back cover

1

26

Gear

1

27

Gear shaft

1

28

Washer

1

29

Shaft bush

1

30

Gear

1

31

Shaft bush

1
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32

Outputting shaft

1

33

Washer

1

34

Yoke block

2

35

Yoke block II

1

36

Yoke

2

37

Right cover for shaft

2

38

Right cover for I shaft

1

39

Handle seat

2

40

Knob shaft

2

41

Knob sleeve

2

42

Yoke block

1

43

Baffle seat

1

44

Tighten stock

1

45

Head stock

1

46

‐lead stock cover

1

47

Shaft

1

48

Front Cover

1

49

Spindle

1

50

V Shaft

1

51

Screw

M5×15

1

52

Screw

M5×I2

3

53

O‐gasket ring

24×2.65

1

54

Bearing

1000804

2

55

Key

5×20

1

56

Bearing

6002

5

57

Screw

M5×12

12

58

Key

8×45

1

59

Key

5×12

1

60

Screw

M6X8

1

61

Screw

M6×6

1
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62

Screw

M5×20

8

63

Screw

M6×12

3

64

Bearing

32009

1

65

Nut‐Baffle

M10×1

1

66

Screw

M8×25

2

67

Bearing

32008

1

1*5×62×8

1

68
69

Round nut

М40×1.5

2

70

Baffle

15

2

71

O‐gasket ring

16×2.65

1

72

Screw

M5×10

1

73

Key

C5×8

1

74

Screw

M8×15

I

75

Cone pin

6×45

2

76

Steel ball

Ø6.2

2

77

Spring

0.5×8.5×27

2

78

Screw

M8×8

2

79

Screw

M5×12

6

80

Cone pin

4×20

4

81

Oiler ring

М16X1.5

1

82

Screw

M8×40

1

83

Spring washer

10

1

84

Key

6×80

1

85

Screw

M6×I0

1

86

Key

5×10

1

16.5 Коробка швидкостей та змінних шестерень (гітари) (деталізація)
Схема розташування складових частин коробки швидкостей і змінних шестерень токарно‐
гвинторізного настільного верстату Turner 250×450 G (Turner 250×700 G) (малюнок 28, таблиця 8).
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Малюноок 28

Таблиця 8
Позначен
ння

Найменува
ання

Пр
римітка

Кількіссть

1

Nut

2

2

Washer

2

3

Washer

3

4

Transmit Shaft

1

5

Shafft Bush

1

6

Ladleer Shaft

1

7

Chan
nge‐Gear Sup
pport

I

8

Key‐Nut

1

9

Rotaating Shaft

1

10

Pin

1

11

Chan
nge Gear

14
4

12

Tapeer Pin

2
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13

Star‐Style Knob

1

14

Washer

1

15

Shaft

1

16

Bush

1

17

Taper Pin

1

18

Door Knob

1

19

Nut

1

20

Adjusting Washer

1

21

V Shaft

1

22

Key

1

23

Screw Bolt

1

24

Washer

1

25

Nut

1

26

Washer

1

27

Box Door

1

28

"O" V Belt

2

29

Screw

1

30

Washer

1

31

Small Pulley

1

32

Pulley

1

33

Screw

1

34

Shaft

1

35

Screw Bolt

1

36

Screw

4

37

Washer

1

38

Base‐plate

1

39

Stroke Switch

1

40

Nut

1

41

Washer

1

42

Screw Bolt

1
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43

Chan
nge Gear Boxx

1

44

Flat Key

1

45

Electtric Motor(Siingle Phase)

1

46

Electtric Motor(Th
hree Phases))

1

16.6 Коробка под
дач (деталізація)
Схем
ма розташуввання складових часттин коробки подач то
окарно‐гвиннторізного настільного
о
верстату Tu
urner 250×45
50 G (Turnerr 250×700 G)) (малюнок 29,
2 таблиця 9).

Малюноок 29

Таблиця 9
Позначен
ння

Найменува
ання

1

Key

2

Transmit Sh
haft

Пр
римітка

Кількіссть
1

BB
B25‐0104A
98

1

3

Screw

1

4

Key

1

5

Bush

6

Pin

7

Baffle

8

Baffle

9

Clutch

10

Pin

11

Connecting Bush

12

Pin

1

13

Bearing

1

14

Feeding Box

15

Oil Cup

3

16

Screw

2

17

Bush

BB22A‐0107

1

18

Thrust Ring

BB22A‐0108

1

19

Round Nut

20

Lead‐Screw

21

Oil Cup

22

Supporting Set

BB22A‐0125

1

23

Bush

BB22A‐0124

1

24

Steady Plate

BB22A‐01J2

1

25

Dial

BB22A‐0113

1

26

Pin

1

27

Screw

4

28

Clutch

BB22A‐0115‐1

1

29

Hand‐Wheel

BB22A‐0115

1

30

Baffle

BB22A‐0114

1

31

Handle

1

32

Pin

2

BB22A‐0105

1
1

BB22A‐0103

1
1

BB22A‐0106

1
1

BB22A‐0109A

BB25‐0102

1

1

2
BB22A‐0110A

1
3
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33

Screw

2

34

Screw

2

35

Screw

1

36

Magnetic Switch

1

37

Screw

5

38

Switch Board

39

Pin

2

40

Screw

4

41

Long‐Handle

1

42

Handle bush

1

43

Handle Seat

44

Spring

1

45

Steel Ball

1

46

Bush

47

Shaft

1

48

Sway

1

49

Round pin

1

50

Baffle

1

51

Screw

1

52

Shaft

1

BB25‐0103

BB22A‐0122

BB22A‐0121

1

1

1

16.7 Задня бабка (деталізація)
Схема розташування складових частин задньої бабки токарно‐гвинторізного настільного
верстату Turner 250×450 G (Turner 250×700 G) (малюнок 30, таблиця 10).
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Малюноок 30

Таблиця 10
Позначен
ння

Найменува
ання

Пр
римітка

Кількіссть

1

Hand
dle

1

2

Hand
d Sleeve

1

3

Hex Nut

4

Clam
mping Block

1

5

Lockk Bolt

1

6

Basee Line Lable

1

M12
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1

7

Tailstock Base

1

8

Adjustable Screw

9

Taper Pin

04X16

1

10

Phillips countersunk Screw

M6X16

1

11

Key

1

12

Lock block

1

13

Hex Socket adapter Screw

14

Lable

1

15

Hand Wheel

1

16

Graduated Ring

1

17

Phillips countersunk Screw

18

Flange

1

19

Spring Pin

1

20

Bushing Block

1

21

Eccentric Shaft

1

22

Lock handle

1

23

Slotted cone set screw

24

Tailstock body

1

25

Lock nut

1

26

Hand Base

1

27

A Key

28

Tailstock Lead screw

29

Slotted cone set screw

30

Lead screw nut

1

31

Tailstock Sleeve

1

32

Handle

1

33

Handle cover

1

34

Oil cup

2

M6X10

1

M4X10

M6X8

4X16

1

1
1

M5X10
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1
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