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Předmluva 

 

 

Děkujeme, že jste zakoupili produkt vyráběný touto společností. 

 

Tento obráběcí stroj splňuje požadavky uvedené v normě GB15760-1995 Obecné technické 

specifikace na bezpečnost a ochranu kovoobráběcích strojů a specifikace na zařízení používaná ke 

speciálním účelům výuky obecných technik na běžných středních školách. 

Tento návod k obsluze obsahuje informace a tipy nezbytné pro řádný a bezpečný provoz 

obráběcího stroje. 

Mezi určitými detaily vašeho soustruhu, který jste zakoupili a fotografiemi v tomto návodu k 

obsluze se mohou objevit rozdíly, tyto však nemají vliv na provoz obráběcího stroje. Vyhrazujeme 

se právo provádět další technická vylepšení a vývoj návrhu obráběcího stroje a jeho příslušenství. 

Tato společnost nepřebírá zodpovědnost za jakékoli následky plynoucí ze špatného pochopení 

tohoto návodu k obsluze. 

 

 

Název 

 

Obsah položky 

Okolní teplota pro provoz 

obráběcího stroje 

5 ℃～+40 ℃（během provozu） 

-25 ℃～+55 ℃（během skladování nebo transportu

） 

Optimální okolní teplota pro servis 

obráběcího stroje 

 

20 ℃ 

 

Okolní vlhkost pro obráběcí stroj 

≤ 75 % RH（žádná kondenzovaná voda） 

ne vyšší než 50 % RH při + 40 ℃ 

Teplota skladování 
-20 ℃～70 ℃（-4 °F～158 °F） 

Požadavek na přívod vzduchu 0,5～0,7 Mpa 

Výška na hladinou moře ≤ 1000 m 
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Specifikace a parametry obráběcího stroje 

 

 

Provozní parametry 

Max výkyv obrobku nad ložem [mm] 280 

Max výkyv obrobku nad saněmi [mm] 160 

Výška hrotu vřetene [mm] 140 

Středová vzdálenost mezi dvěma hroty [mm] 550 / 610 / 815 

Šířka lože [mm] 150 

Max boční pojezd středních saní [mm] 130 

Max podélný pojezd malých saní [mm] 65 

Parametry vřetene 

Průměr průchozího otvoru vřetene [mm] 26 

Kužel vřetenového vrtání MT4 

 

Otáčky vřetena [ot./min] 

Malá rychlost 45 

Vysoká rychlost 2000 

Specifikace sklíčidla 125 

Parametry koníka 

Zdvih koníka [mm] 60 

Kužel koníkového vrtání MT3 

Vnější průměr rukávu koníku [mm] 30 

Elektrika 

Spínač Otáčení dopředu / reverzní otáčení 

Spínací napětí [V] 230 V 

Délka napájecího kabelu [m]  1,2 

Výkon motoru [w] 750 

Napětí motoru [V] 230 V 

Velikost produktu 



Hmotnost netto/brutto [kg] 225/255 

Rozměry balení (délka x šířka x výška) [cm] 1350*614*647 

Typ motoru Běžný kartáčový motor 



 

 

2.1 Průvodce bezpečným 

provozem 

Bezpečnost 

Tento obráběcí stroj je vysokorychlostním a výkonným obráběcím strojem, který v případě 

nesprávného použití, způsobí rizikové situace. 

Obsluha musí před provozem stroje prostudovat níže uvedeného Průvodce bezpečným provozem a 

při následném použití musí pozorně sledovat a udržovat soustruh tak, aby zabránila vzniku jakéhokoli 

nebezpečí. 

Důležité -- Obráběcí stroj smí provozovat pouze zkušené osoby, které 

prostudovaly návod k obsluze a prošli školením na bezpečný provoz 

obráběcího stroje. 

 

Před spuštěním obráběcího stroje si prosím pečlivě prostudujte 

níže uvedeného Průvodce bezpečným provozem: 

 

1. Obráběcí stroj a jeho pracovní oblast udržujte v čistotě a uspořádanou. 

2. Všechna ochranná zařízení a kryty musí být nainstalovány na místě a boční kryty musí být 

uzavřeny. 

3. Dbejte zvýšené opatrnosti a neumisťujte žádné předměty do oblasti opracování, protože 

může dojít ke kolizím s rotačními částmi nebo pohyblivými částmi obráběcího stroje. 

4. Nedotýkejte se pohyblivých nebo rotačních částí obráběcího stroje nebo nezasahujte do jejich 

oblasti. 

5. Před spuštěním stroje musíte vědět, jak obráběcí stroj vypnout. 

6. Neprovozujte přetížený stroj. 

7. V případě, že nastanou nepředvídané okolnosti, musí být provoz stroje okamžitě zastaven. 

8. Před instalací sklíčidla nebo jiného příslušenství na vřeteno by měl být odpojen přívod el. 

energie, aby nedošlo k rotaci vřetene. 

9. Pokud neprovedete kontrolu a neujistíte se, že jsou vaše přípravky kompatibilní s 

obráběcím strojem, nesmíte takové přípravky použít. 

10. Zkontrolujte kapacitu zátěže použitých hrotů, abyste zjistili, zda je možné je použít. 

11. Než stroj opustíte, ujistěte se, že jej vypnete. 

12. Maximální hmotnost obrobku pro obráběcí stroj činí 40 kg. 

13. Sklíčidlo musí být správně a bezpečně namontováno na vřeteno obráběcího stroje. 

14. Řádně se ujistěte, že je obrobek pevně upnut a rychlost vřetene 



nepřekročí bezpečnou rychlost sklíčidla. 

15. Protože může dojít ke kontaktu s lidským tělem, zejména při použití materiálů s malými 

rozměry, za žádných okolností nesmí být použity tyčové materiály vyčnívající za konec vřetena 

vřeteníku, které nemají žádnou ochranu nebo odpovídající podpěru. 

16. V pravém spodním rohu vřeteníku je umístěno označení maximální rychlosti sklíčidla a 

značení, že během chodu nesmí být měněna rychlost, výstražné značení je umístěno také na 

elektrické skříni a výstražné značení uvádějící zákaz dotyku s obrobkem (nebo sklíčidlem), 

když se obrobek otáčí je umístěno na ochranném krytu sklíčidla tohoto obráběcího stroje, aby 

vám připomínali opatrnost během provozu. 

17. Červené tlačítko na řídicím panelu je tlačítkem nouzového zastavení a když je stisknuto, 

motor ihned zastaví rotaci, proto by toto tlačítko mělo být použito v nouzových situacích, aby 

zabránilo kolizi obráběcího stroje. 

18. Neobrábějte toxické nebo hořlavé materiály, které produkují jedovaté plyny. Před obráběním 

kontaktujte dodavatele materiálu, abyste získali bezpečné materiály. 

19. Neprovádějte údržbu na stroji, když je pod proudem. Pravidelně kontrolujte řídicí součásti a 

provozní prvky obráběcího stroje, abyste zajistili správný chod obráběcího stroje. Při provádění 

generálních oprav obráběcího stroje je nutné při výměně použít způsobilé části a součásti. 

20. Neprovádějte žádné neuvážené úpravy nebo změny zařízení, které musí být v případě jejich 

potřeby provedeny touto společností. Jakákoli zranění osob nebo mechanické škody na 

obráběcím stroji způsobené úpravou nebo změnou nespadají rozsahu zodpovědnosti této 

společnosti. 

21．Zamezte kontaktu dětí a obráběcího stroje. 

 

2.2 Výstražná varování a popis poznámek a značení 

Tento návod obsahuje bezpečnostní a preventivní opatření na ochranu uživatelů a 

ochranu obráběcího stroje před poškozením, které jsou podle své povahy bezpečnosti klasifikovány 

jako varování, upozornění a doplňkové informace jako poznámky nebo popis. Před provozem 

obráběcího stroje si prosím pečlivě prostudujte varování, upozornění a poznámky. 

 

 

 

 

Varování 

 

 

 

Pokud nejsou dodržovány definované způsoby nebo postupy, může 

dojít ke zranění zákazníků nebo poškození zařízení. 



 

 

Upozornění 

 

 

 

Pokud nejsou dodržovány definované způsoby nebo postupy, může 

dojít k poškození zařízení. 

 

 

Poznámka 

 

 

 

Poznámky slouží k poukázání na doplňkové informace kromě varování a 

upozornění. 

 

 

 

 

 

 

 

Se zaměřením na konkrétní riziko jsou tyto nahrazeny následujícími symboly. 

 

 

Obecné nebezpečí S výstrahou Možné zranění ruky Nebezpečné napětí nebo Rotující část 

 

 

Ostatní symboly: 

 

Nedotýkat se Zákaz nošení rukavic Dávejte pozor na bezpečnost Pozor na zranění strojem 

 

 

Pozor na poranění rukou.  Pozor na poranění nohou hřebíky.  Povinnost nosit helmu.   Chraňte životní prostředí. 



2.3 Nebezpeční při provozu  

2.3.1 Bezpečný provoz sklíčidla soustruhu 

 Na všech upínacích zařízeních obrobku musí být umístěno zřetelné označení 

maximální bezpečné rotační rychlosti a rotační rychlost vřetene nesmí tuto rotační rychlost 

nikdy překročit. Je třeba uvést, že uvedená maximální bezpečná rotační rychlost je obvykle 

považována za rychlost při ideálních pracovních podmínkách. V následujících případech by 

měly být pro použití zvoleny nižší rotační rychlosti vřetene.

 a. K upnutí obrobku za hlučných provozních podmínek použijte sklíčidlo.

b. Pokud je sklíčidlo viditelně poškozeno, je rotace za vysoké rotační rychlosti 

nebezpečná, zejména pokud je použito sklíčidlo s matricí z šedé litiny, může dojít k 

prasknutí způsobené poškozeným bodem. 

 c. Požadovaná upínací síla není před upnutím známa.

d. Všechny tyto faktory, jako pevnost obrobku určeného k upnutí, upínací povrch a 

vyváženost obrobku, mají větší vliv na maximální použitelnou bezpečnou rotaci. 

 Když se obrobek otáčí, nemůže být pravděpodobně pevně upnut z důvodu

vlivu odstředivé síly, která obsahuje následující prvky:  

 a. Použitá rotační rychlost je příliš vysoká.

 b. Hmotnost a typ čelistí nejsou standardní.

 c. Pracovní poloměr čelistí není správný.

 d. Podmínky mazání čelistí jsou nedostatečné.

 e. Špatné vyvážení.

 f. Použitá upínací síla nevzala v úvahu dynamický faktor.

 g. Příliš vysoká obráběcí síla.

h. Interní nebo externí upnutí obrobku. 

 Tyto faktory musí být pečlivě zaznamenány. Protože mají tyto faktory různý vliv z důvodu 

jejich různých použití, není proto možné, aby výrobce poskytl konkrétní parametry pro

obecné použití, protože tyto faktory se nachází mimo dosah kontroly výrobce obráběcího  

stroje. 

 

2.3.2 Obecná bezpečnostní pravidla pro obsluhu soustruhu 

1．Při upínání obrobku nesmí obrobek obsahovat olej ani mazivo. Každá 

součást musí být bezpečně upnuta. Nepokoušejte se upnout žádné obrobky, které jsou 

mimořádně nevhodné pro upnutí nebo jsou upnutelné jen velice obtížně. Neupínejte obrobek, 

který překračuje hmotnost povolenou pro tento obráběcí stroj. Při zvedání obrobku musí být 

použit správný způsob zavěšení a držení. 



2．Ujistěte se, že jsou ruční nástroje nebo provozní rukojeti zbaveny oleje nebo maziva. 

Ujistěte se, že struktura použitých ručních nástrojů a provozních rukojetí je vhodná pro 

bezpečné držení rukama. 

3．Při provozu musí být ruční nástroje a provozní rukojeti uchyceny pevně a 

musí být správně zvoleny jejich vhodné uchopovací polohy. Nepoužívejte nevhodné uchopovací 

polohy ručních nástrojů a provozních rukojetí. Při provozu nepoužívejte nadměrnou sílu. 

4．K uchopení ručních nástrojů a provozních rukojetí je nutné použití uchopovací polohy 

doporučené pro použití. 

5．Není dovoleno odkládat ostatní ruční nástroje a provozní rukojeti za sklíčidlo. 6．

Není dovoleno používat rozbité, poškozené nebo vadné nástroje. 

7．Zajistěte, aby byl obrobek bezpečně uchycen ve sklíčidle nebo v jiných 

upínacích přípravcích. 

8．Zvláštní pozornost věnujte nepravidelným obrobkům.  

9．Pozornost věnujte také velkým přetokům a otřepům na obrobcích. 

10．Vždy dbejte na správnou volbu pracovního nářadí. 

11．Není dovoleno použít ostatní ruční nástroje a provozní rukojeti, které nebyly 

upevněny na sklíčidle. 

12．Nedí dovoleno používat nástroje bez rukojeti. 

13．V případě potřeby vždy použijte sklíčidlo, opěrku hnané součásti a hrotů poskytujících podporu 

obrobku. 

14．Polohy nářadí v hexagonálním otvoru a štěrbině šroubováku by měly být správné. 

15．Je nutné zajistit, aby byl utažen zajišťovací šroub.  

16．S provozem stroje začněte až po skončení přípravných prací. 

17．Pokud nemáte správné nástroje, nebo nejste vybaveni správnými nástroji v dílně, nepoužívejte 

alternativní nástroje. 

18．Když je soustruh zapnut, je zakázáno snímat ochrannou desku nebo otevírat dvířka. 

19．V pracovní oblasti pohyblivých částí se nesmí nacházet ruce nebo části těla. Dávejte 

pozor, protože mohou odpadávat opracované části. Při pohybu rukou a celého těla dávejte 

pozor na bezpečnost a nechte je v relativní poloze se soustruhem. Věnujte pozornost nástroji, 

který držíte v ruce nebo jiné části, která byla 

vložena do sklíčidla nebo obrobku. Dbejte na to, abyste neumístili ruce nebo jinou část těla do 

polohy, kde může dojít k jejich poranění sklíčidlem nebo obrobkem. 

20．Dbejte na to, abyste nezpůsobili nehodu z důvodu přepnutí rukojeti, manipulace se 

spojkou nebo sepnutím spínače. 

21．Seznamte se s každou funkcí a různými způsoby provozu. 



22．Nikdy nepokládejte ruku na sklíčidlo nebo obrobek, abyste zastavili rotaci vřetene.  

23．U soustruhu poháněného spojkou, by mělo vřeteno zastavit rotaci, když je spojka 

odpojena, pokud tomu tak není, měla by být seřízena spojka nebo brzda.  

24．Když není obráběcí stroj používán, zajistěte, aby byl od obráběcího stroje odpojen 

přívod elektrické energie. 

25．Před výměnou za nový obrobek je nezbytné zastavit rotaci sklíčidla.  

26．Vždy věnujte pozornost kontrole převodu takových převodových částí jako je 

sklíčidlo a řemenová kladka, abyste zjistili, zda nejsou náhodou volné. 

27．Když je sklíčidlový klíč ve sklíčidle, nespouštějte vřeteno. 

28．Pokud se nemůžete soustředit na svou práci, neprovozujte obráběcí stroj, abyste zabránili 

nehodám. 

29．Při provádění příprav na provedení jiných aspektů provozu obráběcího stroje, jako 

koníka, dávejte pozor, aby nevznikla nebezpečí jako kolize nebo upadnutí. 

30．Dbejte na to, aby štít sklíčidla a jiné ochranné kryty obráběcího stroje byly upevněny 

bez jakékoli vůle. 

31．Osoby mající dlouhé vlasy by měly při obsluze obráběcího stroje nosit přilbu, aby 

zabránily nebezpečí zamotání vlasů do rotačních částí obráběcího stroje. 

32．Při provádění operací v blízkosti rotující části obráběcího stroje, věnujte zvláštní 

pozornost bezpečnosti. 

33．Pozornost vždy věnujte operacím pilování a zbavování otřepů. 

Zvláštní pozornost věnujte tehdy, když pilník a nástroj na odstraňování otřepů se dostanou do 

blízkosti sklíčidla, protože může dojít ke kolizi pilníku a nástroje na odstraňování otřepů se 

sklíčidlem. 

34．U obráběcího stroje, kde je pro pohon použita spojka, věnujte pozornost spojce, když je 

prováděno měření, která by měla být v uzavřené poloze. 

35．Když pokládáte ruku na rukojeť spojky, věnujte pozornost rotační a uzavřené poloze 

vřetene. 

36．Při měření obrobku upnutého ve sklíčidle zajistěte, aby bylo vřeteno obráběcího 

stroje v uzavřené poloze. 

37．Při použití měřicího metru u obráběcího stroje zajistěte, aby byl motor 

obráběcího stroje v uzavřené poloze.  

38．Před spuštěním provozu obráběcího stroje musí operátor nasadit ochranné 

prvky, které splňují požadavky specifikované v bezpečnostních normách a během 

provozu obráběcího stroje nesmí být tyto ochranné prvky odstraněny ani na krátkou dobu. 

Ochranné prvky musí být řádně používány. 

39．Věnujte pozornost tomu, že z obráběcího stroje mohou odlétávat třísky. 



40．Pro pozici operátora by měla být zvolena vhodná ochranná deska.  

41．Když jsou sklíčidlo nebo obrobek v pohybu, ujistěte se, že nezasáhnete do nebo 

neobejdete sklíčidlo nebo obrobek, abyste provedli úpravy. Ujistěte se, že nezasáhnete do 

nebo neobejdete sklíčidlo nebo obrobek, abyste vzali nějaké předměty. Při seřizování 

obráběcího stroje nebo obrobku věnujte pozornost poloze, kde je umístěn obrobek. 

Ujistěte se, že nezasáhnete do nebo neobejdete sklíčidlo nebo obrobek, abyste přesunuli 

nástroj/soustruh do jiné polohy. Ujistěte se, že nezasáhnete do nebo neobejdete sklíčidlo 

nebo obrobek, abyste utáhli díly v soustruhu. Ujistěte se, že nezasáhnete do nebo 

neobejdete sklíčidlo nebo obrobek, abyste odstranili železné třísky. 

42．Ujistěte se, že zvládnete vhodný způsob založení a nevyvinete sílu z nevhodné polohy. 

43．Ujistěte se, že nenainstalujete obrobek, který je pro obráběcí stroj příliš velký 

nebo příliš těžký.  

44．Ujistěte se, že nenainstalujete obrobek, který je pro operátora příliš velký nebo 

příliš těžký. 

45．K opracování obrobků používejte potřebné nástroje. 

46．Ujistěte se, že nepoužijete nadměrnou sílu na příslušenství nebo 

pákový ovladač.  

47．Věnujte pozornost bezpečnému upnutí obrobku. 

48．Utáhněte všechny čelisti, matky, šrouby a napínáky. 

49． Vždy věnujte pozornost použití správného zařízení. 

50．Ujistěte se, že neprovedete žádné obrábění, které překročí kapacitu obráběcího 

stroje.  

51．Při leštění a odstraňování otřepů příliš netlačte. 

52．Vždy věnujte pozornost použití správného nářadí pro odstraňování otřepů, nespěchejte, když 

odstraňujete otřepy a věnujte pozornost otřepům na sklíčidle a obrobku. 

53．Před změnou nebo výměnou převodu, musí být odpojen přívod energie, aby byl 

zastaven veškerý pohyb v obráběcím stroji. 

54．Věnujte pozornost tomu, abyste zjistili, zda jakákoli část sklíčidla/obráběcího 

stroje může při provozu odpadnout. 

2.3.3 Ochrana sklíčidla 

Obráběcí stroj je vybaven ochranou sklíčidla vhodnou pro běžné standardní sklíčidlo obráběcího stroje. 

U obráběcího stroje vybaveného ochranou sklíčidla musí být ochrana sklíčidla před uvedením vřetena do provozu v 

uzavřeném stavu.  

1．Pokud je obráběcí stroj vybaven větším sklíčidlem, měla by místo toho být použita ochrana sklíčidla 

vhodná pro takový průměr sklíčidla.  

Doporučujeme, aby čelisti nevystupovaly za vnější průměr sklíčidla, aby nedošlo ke 



kolizi čelistí a sklíčidla. Z důvodu bezpečného provozu nikdy nedovolte, aby čelisti 

vystupovaly za vnější průměr sklíčidla. 

2．Když je v obráběcím stroji použito rovinné sklíčidlo, musí být ochrana sklíčidla odstraněna. Pokud 

uživatel opravdu požaduje rovinné sklíčidlo, musí být poskytnuta ochrana sklíčidla pro zvláštní případy. V 

tomto případě musí být konkrétně stanovena pouze za předpokladu, že je použito rovinné sklíčidlo a 

uživatel nese odpovědnost za každý takový stav. 

2.3.4 Riziko nehody plynoucí z použití smirkového plátna při zpracování kovů 

Zpracování 

U všech incidentů, které se u soustruhu odehrály, byla většina způsobena použitím 

smirkového plátna a vedla ke zlomení prstů a dokonce ve vzácných případech 

i jejich amputaci. 

Když se v soustruhu otáčí různé tvary obrobků, a pokud je k 

odstranění otřepů, leštění nebo opracování na míru použito 

smirkové plátno, tak při uchopení obou konců smirkového 

plátna a ovinutí kolem kusů určených k leštění s největší 

pravděpodobností k takové nehodě dojde. Pokud je smirkové 

plátno ovinuto kolem prstu, nebo když je prováděno 

leštění nahrubo tak, jakmile dojde k pevnému zaříznutí, je vážné zranění nabíledni. 

Preventivní opatření 

Uživatelé by měli rozumět a znát potřebu použití smirkového plátna pro zpracování 

dílů v obráběcím stroji. 

V následujících případech je nezbytné pro provoz použít smirkové plátno: 

1） Když není požadována vysoká povrchová drsnost; 

2） Prostřednictvím soustruhu nebo speciálního lešticího stroje nebo brusky 

pro další zpracování je možné perfektně zpracovat díly na požadovanou velikost a 

povrchovou drsnost. 

Pokud je v technologických postupech uvedeno, že k leštění rotujícího obrobku má být použito 

smirkové plátno, potom musí být použito smirkové plátno následovně: 

 a. Hřebíkem zajistěte kus smirkového plátna na blok z kvalitního dřeva pro leštění; 



b. Zafixujte smirkové plátno na držáku nástroje a upevněte jej na nožovém 

držáku pro leštění.  

c. Použijte dvě dřevěné desky spolu spojené smirkovým 

plátnem, abyste vytvořili speciální „silnou leštičku“ pro leštění 

a její otvory mohou nechat projít obrobek povrchem, který má 

být vyleštěn. 

d. Použijte masivní kartáč s abrazivním materiálem pro 

leštění. 

Použijte sílu, abyste zatáhli oba konce smirkového plátna směrem nahoru a 

ujistěte se, že nepotáhnete smirkové plátno volně nebo nedojde k omotání smirkového 

plátna kolem prstů operátora nebo kolem obrobku. 

Pokud je nutné vyleštit pouze konce obrobku, použijte velmi krátký pruh smirkového 

plátna nebo arch smirkového plátna, protože velmi krátký pruh smirkového plátna nebo arch 

smirkového plátna nezpůsobí takové problémy, jako např. navinutí nebo omotání. 

Při provádění leštění pomocí smirkového plátna nikdy nepoužívejte rukavice. 

2.3.5 Hladina hluku 

V souladu s GB/T16769-1997 „Způsoby měření hladiny hluku kovoobráběcích strojů“, 

v 6 pozicích při vzdálenosti 1 metr od obráběcího stroje je maximální hladina hluku menší než 

78 dB. 

(A). 

Poznámka: Stav měření 

představuje situaci, kdy vřeteno vybavené 

standardním sklíčidlem běží při 

největší rotační rychlosti. 



2.3.6 Požadavky na elektroinstalaci 

Pokud neexistují žádné konkrétní pokyny, musí být elektrická energie použitá v tomto 

obráběcím stroji 220 V, 50 Hz, střídavý proud a kolísání napětí nesmí překročit ±10 %. 

Pokud nestálý stav vstupního napětí překročí povolené limity, pak není možné, aby 

obráběcí stroj dosáhl jmenovitého výkonu. Obráběcí stroj může fungovat normálně, ale 

nemůže přenášet výkon, jak je uvedeno. 

Spolehlivé uzemnění je zárukou bezpečnosti osob a provozu stroje. Když 

uživatel k obráběcímu stroji zavede elektrické vedení, musí být nejprve připojeny 

ochranné uzemňovací dráty a specifikace uzemňovacích drátů by neměly být nižší než 

specifikace elektrického vedení. Uzemňovací dráty nesmí být připojeny k trubce s 

chladicí vodou nebo uzemňovací tyči v blízkosti obráběcího stroje. 

Elektrická energie dodávaní obráběcímu stroji musí být uzemněna. 

Uživatel musí zkontrolovat uzemňovací dráty, aby zjistil, zda jsou spolehlivé. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace 

 

Bezpečná instalace 

Abyste byli schopni zvládat provoz stroje, musíte nejprve nastudovat Návod k obsluze!  

Varování! Během celého procesu instalace je nutno používat ochranné brýle! 

Jedná se o těžký obráběcí stroj. Při rozbalování nebo přesouvání stroje je nutné mít k 

dispozici pomocníka. 

 

3.1 Nářadí potřebné pro instalaci 

Zde jsou uvedeny nástroje potřebné pro dokončení instalace, tyto nástroje však nejsou 

součástí dodávky. 



  

3.2 Vybalení 

Při rozbalování bedny postupujte opatrně a zkontrolujte a odhadněte, zda není poškozen 

žádný díl. Pokud zjistíte, že díly chybí nebo jsou viditelně poškozeny, bezodkladně kontaktujte 

tuto společnost. 

Poznámka: Protože má řada CQ6128 celou škálu konfigurací tak, pokud zjistíte rozdíl 

mezi textem a skutečným produktem, vyhrazují si výrobce a tato společnost právo 

závěrečné interpretace. 

 

Sériové 

č. 

Název Množství Sériové 

č. 

Název Množství 

 

1 

Návod k obsluze （č. uvedeno 

na obrázcích) 

 

1 

 

6 

 

Inbusový klíč 

 

1 sada 

2 Sklíčidlový klíč 1 7 Plastová olejnice 1 

 

3 

 

Antičelist sklíčidla 3 ks/pár 

 

1 pár 

 

8 

Morse kužel č. 3, 

fixovaný hrot 

 

1 

 

4 

 

Oboustranný klíč：8-10、14-17 

 

1 od 

každého 

 

9 

Morse kužel č. 4, 

fixovaný hrot 

 

1 

5 Hákový klíč 
 

1 Ostatní 
 

      

 

Pokud chybí jakákoli neprofesionální součást (jako matka nebo podložka), s potěšením 

vám ji poskytneme, ale z praktických důvodů si jí můžete zakoupit v místním železářství. 

 

Název 
 

Množství 
  

Ná
ze
v 

 

Množství 

Ochranné brýle (pro každého 
operátora) 1 

 

12mm ploché podložky 
(potřebné pro upevnění na 
pracovní desku) 

4 

Ručník 1 

 

Elektrická vrtačka (potřebná 
pro upevnění na pracovní 
desku) 

1 

Čistič 1 
Vrták (13,5 mm) (potřebný pro 

upevnění na pracovní desku) 
1 

Vodováha (potřebná pro upevnění 

na pracovní desku) 
1 Plochý šroubovák č. 3 1 

Šestihranný maticový šroub M12 

(použitý při fixaci, délka stanovena 

podle tloušťky pracovní desky) 

(potřebný pro upevnění na pracovní 

desku) 

 

 
2 

Plochý šroubovák 1 

 
Rozbalovací klíč（14mm） 

 
1 

 



3.3 Čištění 

 

Nelakované povrchy jsou potaženy antikorozním olejem, který hraje ochrannou roli při 

transportu, ale zamezí korozi. Na čištění povrchů je třeba používat čisticí prostředek, který má 

rozpouštěcí schopnosti. Za účelem řádného vyčištění může být potřeba některé díly odstranit. 

Aby stroj dosáhl nejlepšího výkonu, zajistěte, aby byly čištěny potahy všech pohyblivých částí 

nebo posuvných kontaktních povrchů. Protože je barva stroje snadno rozpustitelná, 

nepoužívejte chlorovaná rozpouštědla, jako aceton. Při použití jakéhokoli typu čisticího 

prostředku, vždy dodržujte požadavky výrobce. 

 

Varování! Protože je bod hoření benzínu poměrně nízký, použijete-li k čištění stroje 

benzín, může dojít k výbuchu nebo vzniku požáru. Proto benzín pro čištění stroje 

nedoporučujeme. 

Po řádném vyčištění stroje, nosných povrchů, šroubů a vodicích povrchů by měl být 

obráběcí stroj potažen vrstvou oleje. Všimněte si, že během procesu čistění se žádné 

antikorozní oleje ani čisticí prostředky nesmí dostat na nosné povrchy pod olejovou stírací 

desku vodicí drážky. 

Dávejte pozor! Pokud při čištění stroje vdechnete nebo pozřete čisticí prostředek, může 

dojít k otravě. Na pracovištích, kde není dostačující větrání, může použití takovýchto 

rozpouštědel ovlivnit lidské zdraví nebo způsobit požár. Proto, když používáte tato čisticí 

rozpouštědla, je nezbytné, abyste zvolili dobře větrané místo, abyste zabránili jakémukoli 

zranění. 

 

3.4 Provozní místa 

Stolní soustruh CQ6128. Hmotnost a rozměry obráběcího stroje naleznete v technickém 

listu. Po zvážení stávajících a budoucích požadavků je nutné stroji poskytnout rozumný 

prostor. 

Soustruh by měl být nainstalován na těžší a vysoce odolné pracovní lavici, která má 

dostatečnou výšku pro operátory, aby se nemuseli při provozu stroje ohýbat. V případě potřeby 

přesunu je nutné uvážit hmotnost soustruhu a přídavného vybavení a požadavky na jejich 

manipulaci. Místo musí být dostatečně osvětlené, aby operátor dobře viděl. 

 

Chcete-li zvýšit bezpečnost obráběcího stroje, vřele doporučujeme, aby byly šrouby 

obráběcího stroje pevně nainstalovány na robustní pracovní lavici a byla zajištěna velikost 

obráběcího stroje tak, aby se současně zvýšila pevnost obráběcího stroje. Čtyři šrouby 

jednotlivě zarovnejte se čtyřmi gumovými protinárazovými podložkami v otvorech v základně. 

Čtyři otvory musí být vyvrtány na pracovní lavici podle kostry stroje, poté si připravte 2 šrouby 

M12 a podložky (obstará sám uživatel), zarovnejte obráběcí stroj s kostrou a poté šrouby 

utáhněte. 



Obráběcí stroj nesmí být umístěn na následujících místech, kde: 

△se nachází externí zdroj vysokých vibrací; 

△je příliš vysoká okolní vlhkost;  

△je příliš blízko tepelný zdroj; 

△je přímé sluneční světlo. 

Pokud je obráběcí stroj nainstalován v blízkosti zdroje vibrací, bude tak ovlivněna přesnost 

obráběcího stroje. 



3.5 Rozměry a instalační výkresy 

 

 

 

 

3.6 Zkušební chod 

1．Zajistěte, aby saně opustily sklíčidlo a byly v odpojené poloze, poté vložte napájecí dráty do zásuvky 

pracovního místa (220 V), otevřete červený kryt tlačítka nouzového zastavení nahoře na elektrické skříni, stiskněte 

zelené tlačítko a napájení obráběcího stroje je zapnuto. Poté otočte kladným/reverzním rotačním spínačem do 

polohy kladné rotace. Nakonec pomalu otáčejte bezstupňovým tlačítkem proměnné regulace rychlosti ve směru 

hodinových ručiček. Věnujte pozornost tomu, že při každém novém spuštění by zrychlení nemělo být příliš rychlé, 

protože elektronická deska má ochrannou funkci, takže pokud dojde k příliš rychlému zrychlení, může zapříčinit 

selhání obvodu a soustruh nenastartuje. 

2.Při trvání v délce 1-2 minuty se rychlost vřetene postupně zvyšuje z nejnižší rychlosti a běží 

několik minut před zastavením. Zastavte stroj a zkontrolujte všechny součásti, abyste se 

ujistili, že vše funguje správně. Mezitím zkontrolujte kvalitu instalace. 

Upozornění! 

Když soustruh běží, směr vřetene nebo šroubu nelze změnit! Pokud tak učiníte, 

poškodíte soustruh! Takové poškození není pokryto zárukou! 

1. Spínač rotace směrem dopředu/vypnutí/rotace směrem dozadu: Změna směru rotace 

vřetene ve směru hodinových ručiček/neutrál/proti směru hodinových ručiček. Když soustruh 

běží, nemůže být jeho směr změněn.  

2. Tlačítko nouzového zastavení：Stisknutím tohoto tlačítka stroj vypnete a 



motor bude zastaven. 

3. Řízení rychlostního rozsahu vysoký/nízký: Rozsah rotační rychlosti vřetene: 

Vysoká rychlost: 620 ot./min、1000 ot./min、2000 ot./min. Nízká rychlost: 125 ot./min、

210 ot./min、420 ot./min. Když soustruh běží, nemůže být jeho vysoká/nízká rychlost 

změněna! 

4. Šroubování směrem dopředu/neutrál/šroubování směrem dozadu: Změna směru 

rotace šroubování. Když soustruh běží, nemůže být směr rotace šroubování změněn. 

 

 

 

4.1 Vřeteník 

Struktura obráběcího stroje 

Vřeteník je jednou z důležitých součástí 

tohoto obráběcího stroje, která má velký vliv 

na přesnost opracování. 

Vřeteník je upevněn šrouby na levé 

horní části lože obráběcího stroje, energie 

pro provoz vřeteníku je poskytována 

motorem nainstalovaným v zadní části lože, 

rotace motoru je přenášena prostřednictvím 

synchronního řemene ke kladce vřeteníku na 

změnu režimu přenosu tak, aby vřeteno mělo 

dvě rychlosti, vysokou a nízkou. 

Sklíčidlo soustruhu 

Sklíčidlo se 3 čelistmi se dvěma sadami upínacích sklíčidel, kterým se říká kladné čelisťové sklíčidlo a 

protičelisťové sklíčidlo, dodané spolu obráběcím strojem, jak uvádí obrázek. Kladné sklíčidlo slouží k upnutí 

obrobku z vnitřní nebo vnější strany (vnitřní nebo vnější strana vhodná pro obrobky s poměrně malým 

průměrem). Sklíčidlo reverzní rotace slouží k upnutí poměrně hladkých obrobků (vnější). (Kladné čelisťové 

sklíčidlo bylo namontováno ve sklíčidle). 

Výměna sklíčidla 

Vyměňte kladné čelisťové sklíčidlo a protičelisťové sklíčidlo v 3čelisťovém sklíčidle podle 

pořadí, musí být ale nainstalována do odpovídajících štěrbin podle č. kladného čelisťového 

sklíčidla a protičelisťového sklíčidla.
 
 

Odpojte od zdroje el. energie! 

Vložte sklíčidlový klíč, otočte jím proti směru hodinových ručiček a otáčejte sklíčidlem, 

abyste demontovali všechna kladná čelisťová sklíčidla. 

Zkontrolujte vnitřek každé štěrbiny sklíčidla, abyste odstranili nečistoty. 

 



Čísla každého 

sklíčidla jsou č. 1, 2 

a 3 nebo A, B a C. 

Číslo naleznete ve 

spodní části štěrbin 

každého sklíčidla. 

Najděte sklíčidlo č. 

1. Do sklíčidla vložte 

sklíčidlový klíč. 

Otáčejte sklíčidlovým 

klíčem ve směru 

hodinových ručiček, 

abyste našli horní 

konec přírubové 

štěrbiny (viz obrázek). 

Vložte sklíčidlo č. 1 do štěrbiny a pokračujte v otáčení, dokud není sklíčidlo 

zafixováno. Tyto kroky opakujte také pro sklíčidla č. 2 a 3. 

Při výměně kladných sklíčidel 3čelisťového sklíčidla dbejte na níže uvedené: 

☞Počínaje sklíčidlem č. 1 musí být výměna prováděna podle pořadí. 

☞ Před montáží musí být sklíčidlo, štěrbina a kladné čelisťové sklíčidlo řádně vyčištěny. 

☞ Je přísně zakázáno používat kladná čelisťová sklíčidla a protičelisťová sklíčidla 

pomíchaná. 

☞Neupínejte kladné čelisťové sklíčidlo ve sklíčidle příliš pevně, protože 

může dojít k poškození a ztrátě přesnosti. 

☞ Při opracování nestandardních obrobků je zakázáno nainstalovat nestandardní sklíčidlo 

a 4čelisťové sklíčidlo. 

☞ Ve 3čelisťovém sklíčidle se vždy objevuje drobný škubavý pohyb. Když je k upnutí 

obrobku použito 3čelisťové sklíčidlo, doporučujeme změřit jeho soustřednost. Pokud je 

zkušební hodnota příliš vysoká, doporučujeme použít 4čelisťové sklíčidlo místo 3čelisťového, 

použít na zkoušku měřič soustřednosti a seřizovat obrobek, dokud nebude dosaženo jeho 

nejlepší polohy. 

  



 

4.2 Koník 

Koník, který se posouvá podél vodicí drážky lože stroje, je upevněn v jakékoli poloze základny pomocí 

rychloupínacího zařízení. Rukáv koníka obsahuje Morse kužel č. 2 a upevněný slícovací hrot (objímka), jako je 

fixní hrot, valivý hrot, kuželový dřík 

vrtacího sklíčidla a vratcí hrot. 

Součásti koníka obsahují, jak zachycuje 

obrázek: 

Zajišťovací rukojeť: Na zajištění rukávu 

v zafixované poloze. 

Ruční kolo koníka: Otáčením 

upravíte délku dílu vyčnívající z koníka. 

 

Clamping lever = upínací páka 

Tailstock sleeve = rukáv koníka 

Milimetre scale = milimetrová stupnice 

Handwheel = ruční kolo 

 

Zajišťovací rukojeť koníka: K zajištění koníka v poloze na loži stroje. 

Seřizovací šroub: Při seřizování koníka pomáhá udržet koníka ve středové poloze. 

Rukáv: K zafixování kónických nástrojů, jako trnu. 

Seřizovací matka: Na seřízení pravého a levého hrotu koníka. 

 

Trn 

Když délka vyčnívající části obrobku překročí 2,5 krát svůj průměr, musí zde být umístěn trn 

(který je součástí tohoto nástroje) nebo valivý hrot (zakoupený separátně). 

Při použití musí být horní část trnu potažena olejem a musí s ním být otáčeno velice 

pomalu. Tepelné tření sníží životnost hrotu a může poškodit obrobek. Pokud je nutné aplikovat 

vyšší rychlosti, použijte prosím místo něj valivý hrot. 

Instalace trnu: 

Ověřte, že trn a vyvrtaný otvor koníka jsou čisté a neobsahují špínu, prach, mazivo nebo 

olej. Pokud je na površích zařízení přítomna špína nebo nadměrné množství oleje, nedojde k 

pevnému upnutí Morse kužele. 

Otáčejte ručním kolem koníka, abyste nechali vyčnívat zafixovanou součást kolem 20 mm. 

Umístěte trn do vyvrtaného otvoru koníka a trn bude zafixován ve vhodné středové poloze. 

Při vyjímání trnu, otáčejte deskou na koníku, abyste stáhli zafixovanou součást do koníka a 

takto trn vytáhnete. 

  



 

4.3 Nožový držák 

 

 

 

 

Nožovým držákem může být otáčeno o 

přednastavené čtyři 90stupňové polohy nebo jakýkoli úhel 

mezi nimi a může zafixovat maximálně 4 nástroje po 

jednom. 

Použití nástroje: 

Nástroj je zvolen podle potřeby. 

Nástrojový vrták vystupující z nožového držáku musí 

být co nejmenší a musí být bezpečně zafixován pomocí 

dvou matek, které pomohou zachovat jeho pevnost.

  

Zajistěte, aby nástrojový vrták byl právě ve 

středové linii obrobku. Pokud ne, použijte těsnění, 

aby se dostal právě na středovou linii. 

Upozornění: Zkontrolujte nástrojový vrták, abyste zjistili, zda je ve správné výšce a 

zajistěte aby nástrojový vrták zůstal ve stejné výšce s trnem koníka. 

Pokud jsou oba horní konce ve stejné výšce, nebo horní konec nástrojového vrtáku 

je níže než horní konec trnu, potom je výška správná. 

Pokud je nástrojový vrták výše než trn, poté otáčejte nástrojem do vhodné polohy 

nebo jej vyměňte za správný nástroj. 

 

4.4 Podélné saně 

Posouvejte podélnými saněmi tak, aby byly kolmé k podélné ose a přesnost zobrazená na 

číselníku na ruční klice byla 0,025 mm. 

Seřízení podélných saní: 

Otáčejte ruční klikou, abyste zatáhli podélné saně z výchozího bodu minimálně o 0,5 mm a poté jimi posuňte 

směrem dopředu k výchozímu bodu. 

Poznámka: Tento krok vyloučí nekontrolovaný pohyb vodicího šroubu (nebo vůli), takže hodnoty na 

stupnici ručního kola budou přesnější. 

Otáčejte ruční klikou, aby se značící čára „0“ na číselníku podélných saní vyrovnala se značící 

čárou „0,000“. Jakmile je zabráněno vrácení ruční kliky, pokračujte v posunu podélných saní ve 

stejném směru a hodnoty uvedené na číselníku ruční kliky budou přesné. 

 

 

 

 

  



Po posunutí podélných saní od obrobku, nezapomeňte znovu posunout podélné saně na 

značící čáru „0“ z důvodu přípravy na další zpracování, což znamená odstranit původní 

stupnici, tzn. vynulování. Pamatujte, že příčná přídržná deska by měla být posunuta směrem 

dozadu od obrobku.   

4.5 Příčné saně 

Podobně k podélným saním musí být přesnost na číselníku příčných saní 0,025 mm. 

Příčnými saněmi, na rozdíl od podélných saní, může být otáčeno pod úhlem a poté posunuto 

dozadu a dopředu pod tímto úhlem podél osy. 

Seřízení příčných saní: 

Uvolněte šroub příčných 

saní, viz detail na obrázku, 

tak, aby bylo možné s nimi 

otáčet. 

Podle požadavků vašich 

kroků, otáčejte příčnými 

saněmi k úhlu. 

Utáhněte šroub příčných 

saní a opět zkontrolujte úhel, 

abyste zajistili, že se během 

utahování nepohne. 

Použijte ruční kliku příčných saní, abyste posunuli příčnými saněmi dozadu a dopředu v 

novém úhlu podél osy. Podobně jako při seřízení ruční kliky podélných saní, před nastavením 

„0“ na číselníku ruční kliky, zajistěte, aby byla odstraněna původní stupnice, tzn. došlo k 

vynulování. Pamatujte, že příčná přídržná deska by měla být posunuta směrem dozadu od 

obrobku, jinak nebude dosaženo přesnosti. 

 

4.6 Suport 

Podélný pohyb obráběcího stroje je ruční a automatický. 

1. Ruční pohyb: 

Otáčejte ruční klikou ve směru hodinových ručiček, abyste posouvali polohu 

soustružnického nástroje doprava a otáčejte ruční klikou proti směru hodinových ručiček, 

abyste posouvali polohu soustružnického nástroje doleva. 

Stejně jak je popsáno pro podélné saně na předchozí straně, nastavte stupnici na 

číselníku ruční kliky, odstraňte původní stupnici, tzn. vynulujte. Pamatujte, že příčná 

přídržná deska by měla být posunuta směrem dozadu od obrobku.  

2. Automatický pohyb polohy soustružnického nástroje 

Posuv je stanoven rotační rychlostí šroubu a rotační rychlost šroubu je stanovena 

kombinací převodů v hlavě obráběcího stroje. Standardní rotace posuvu je mnohem nižší než 

obrábění závitů. Proto je velice důležité, aby při obrábění závitů byla zkontrolována kombinace 

převodů, která musí být správná. Soustruh je nastaven podle standardní rotační rychlosti před 



dodáním z továrny. Při pozdějším opracování různých závitů se musí kombinace převodů 

často měnit. 

Varování!  

Velmi nebezpečné! Věnujte zvýšenou pozornost posuvu před zavřením 

automatického posuvného zařízení. Buďte ve střehu a připraveni kdykoliv zastavit 

přívod el. energie, jinak se poloha soustružnického nástroje srazí s otáčejícím se 

vřetenem, čímž způsobí škodu a možné zranění! 

Při běžné rotaci použijte automatický posuv: 

1）Použijte ruční kolo ručního posuvu, abyste posunuli polohu soustružnického 

nástroje do požadované polohy.  

2）Nastavte páku dopředu/zastavit/dozadu šroubu do polohy Dopředu. 

3）Seřiďte rotační rychlost obráběcího stroje na požadovanou rychlost.  

4）Zatáhněte páku automatického posuvu dolů k automatické poloze posuvu.  

5）Zatáhněte páku automatického posuvu nahoru k automatické poloze zastavení posuvu. 

6）Automatický posuv lze provozovat také v opačném směru, zastavit 

soustruh a změnit směr šroubu. 

 

4.7 Výměnná ozubená kola 

V tomto obráběcím stroji existují různé kombinace převodů pro různé posuvy, a proto je na 

obráběcím stroji uvedena srovnávací tabulka vysvětlující, jak vybrat převodové kombinace pro 

každý závit. Standardní velikostí je metrický závit (Poznámka: Tento soustruh je metrickým 

obráběcím strojem, palcový závit představuje přibližnou hodnotu, a pokud je třeba obrábět 

palcové závity, je nutné zakoupit palcový obráběcí stroj.) 

Srovnávací tabulka: 

Podle velikosti závitu můžete najít odpovídající převodové kombinace a nastavením 

automatického posuvužž můžete opracovat potřebný závit. 

Poznámka! V tomto návodu není uvedena řada podobností o obrábění závitů, například řezné 

nástroje, řezné rychlosti a detailní vztah s různými typy kovů. Pokud nemáte tyto znalosti, 

kontaktujte před obráběním odborníka! 

Během doby zapojení výměnných ozubených kol nejprve odpojte přívod el. energie. 

Otočte spínačem obráběcího stroje do polohy „vypnuto“ a poté uvolněte dva šestihranné 

šrouby s vnitřním vybráním na převodové skříni, abyste jí demontovali. 

Jednoduchá struktura rotace ozubeného kola je zobrazena vlevo a vložené ozubené kolo 

je zobrazeno vpravo ve výše uvedeném obrázku, a pokud velikost ozubených kol splňuje 

spojení mezi A a D, je vše v pořádku. 



Soustružení šroubových závitů ve skutečnosti závisí na tvaru řezného nástroje, výrobní 

pokyny nebudou obsahovat žádná příslušná opatření týkající se typu řezných nástrojů, 

rozsahu, řezných rychlostí a vhodných materiálů. Konkrétní informace vám poskytne zkušený 

odborník, nebo nahlédněte do odborných příruček. 

(1) Uvolněte šestihranné šrouby s vnitřním vybráním, abyste zajistili, že výměnná 

ozubená kola A a D byla propojena s výměnnými ozubenými koly B a C. 

(2) Zcela odpojte ozubená kola B a C, uvolněte matku na fixní ose a znovu seřiďte podle 

potřeby, abyste zajistili zapojení s ozubeným kolem A. 

(3) Při výměně výměnných ozubených kol potřebných pro změnu závitové rozteče při 

obrábění závitů věnujte pozornost malým klíčům na každé ose a značení ozubených kol 

vyrytých do každého kola a zapojte je správně. 

Upozornění: U systémů se sadou ozubených kol má ozubené kolo D podložku s klíčem na 

šnekové hřídeli použité pro polohování, která je navržena tak, aby zajistila, že zapojená a 

spojená ozubená kola D a ozubená kola C jsou vyrovnána a uchovávána v přímé linii. 

(4) Pokračujte v regulování ozubených kol B, C a A, poté rukou otáčejte vřetenem, 

dopředu a dozadu a pozorujte. Když je situace standardní, utáhněte matku osy na rámu 

výměnných ozubených kol. 

Při instalaci převodové skříně se ujistěte, aby dva šrouby s válcovitou hlavou byly utaženy.

  

Soustružení závitu 

t 

e 

d 



Údržba a servis 

 

Varování!! 

Před prováděním údržby, odpojte přívod el. energie, jinak může dojít k závažným zraněním. 

6.1 Harmonogram údržby a servisu 

Dodržováním tohoto harmonogramu údržby a servisu a podrobného popisu uvedeného v 

této části dosáhnete nejlepšího možného výkonu stroje. V závislosti na prostředí, ve kterém je 

stroj používán, se může stát, že budete muset provádět tyto úkony častěji. 

6.1.1 Každodenní kontrola 

1) Je nějaký fixní šroub povolen? 

2) Je některý díl poškozen? 

3) Není třeba nějakou část seřídit? 

4) Je nějaký kabel zastaralý nebo poškozený? 

5) Existují jiné nebezpečné podmínky? 

6) Je stroj hodně zašpiněný? 

7) Jsou nástroje a bedna na nástroje čisté? 

 

6.1.2 Měsíční kontrola 

Je nějaké ozubené kolo poškozené, opotřebované nebo rezavé? Je převodovka 

zanesena kalem nebo nečistotami? Musí být stroj vyčištěn nebo promazán? 

 

6.2 Čištění 

Po skončení prací, když stroj není používán, odstraňte všechny želené třísky, emulzní 

kapalinu (nebo vodu) a chladicí kapalinu z obráběcího stroje a nechte je odtéct do olejové 

vany, otřete saně stroje a posuvný prvek, odstraňte všechny řezné nástroje , naneste strojní 

olej na povrch obráběcího stroje a saně, k čištění soustruhu nepoužívejte stlačený vzduch. 

6.3 Mazací olej 

Všechny olejové otvory včetně olejových obvodů a pravé a levé rameno vodicího šroubu 

by měly být naplněny mazacím olejem dvakrát denně. Pokud obráběcí stroj používáte 

nepřetržitě, je třeba otevřít skříň výměnných převodových kol a naplnit také olejové otvory 

levého ramene a všechny vodicí drážky a povrchy velkých, středních a malých saní  by měly 

být naplněny olejem. 



 

Servis 

Pokud se na obráběcím stroji objeví nějaká závada, porovnejte prosím závadu s následující 

srovnávací tabulkou, zjistěte příčinu závady a způsob řešení. Pokud je nutné vyměnit nějaké 

díly nebo nejste schopni potvrdit, zda je můžete opravit, kontaktujte prosím telefonicky naši 

technickou podporu. 

7.1 Srovnávací tabulka poruch  

  

Příznak Možné příčiny Možný způsob 

řešení 

Stroj nestartuje nebo 1．Vyhořelá pojistka. 1 ． Vylučte zkrat/ 

vyměňte pojistku v řídicím panelu. 

2 ． Mírně otočte tlačítkem 

nouzového zastavení, dokud nevyskočí nebo 

jej vyměňte za nové. 

3 ． Zkontrolujte a najděte 

závadu zástrčky/zásuvky nebo závadu 

elektrického vedení. 

4．Zkontrolujte obvodovou desku a, pokud je 

poškozená, vyměňte ji za jinou. 

5．Zajistěte, že je dodáváno napětí a el. 

energie.  
 
6 ． Vyměňte vadné tlačítko nebo spínač za 
nové. 

7．Otáčejte spínačem dopředu a dozadu a 

vyměňte vadný spínač za nový. 

8 ． Zkontrolujte, zda nejsou dráty poškozené 

nebo odpojené. Znovu zapojte, v případě 

potřeby drát vyměňte. 

9．Zkontrolujte/opravte/vyměňte 

. 

nezastavuje.  

 2．Tlačítko nouzového 

zastavení  

je zavřené nebo vadné. 

 
3 ． Vadná 

zástrčka/zásuvka nebo 

vadné elektrické vedení. 

4．Vadná obvodová deska. 

  

5．Porucha 

napájení/přerušení 

napájení. 

 

6 ． Vadné tlačítko nebo 

spínač 

motoru. 

7 ． Vadný spínač rotace 

vřetene. 

 
8 ． Spojovací vedení 

otevřené/ 

vyšší odpor. 

 9．Závada motoru. 

Napájení stroje nebo 
nedostatek energie.  

1. Nevhodný materiál 
obrobku (zejména kov) 

1. Zvolte kov vhodný 

pro obrábění. 



 

 pro obrábění 

2．Závada počítačové 

 

2 ． Zkontrolujte počítačovou 

 obvodové desky. obvodovou desku a vyměňte vadnou 

  desku za novou. 

 3 ． Chyba 3 ． Zkontrolujte a otestujte jej a 

 v reostatu regulace 
rychlosti motoru 

vyměňte za nový reostat. 

 .  

 4 ． Závada uhlíkového 

kartáče obvodové desky. 

4．Odstraňte kartáč a vyčistěte/ vyměňte v 
případě poškození. 

 
 

 
5．Prokluzování 
kladky/kola.  
 
6．Závada ložiska motoru. 

5 ． Vyměňte volnou kladku/hřídel. 

6．Otáčejte osou na zkoušku, rotační 

broušení/volná osa, pokud je ložisko 

poškozené, vyměňte jej za nové. 
   

 
7 ． Opracovaný obrobek 

překračuje rozsah 

opracování stroje. 

 
7 ． Použijte ostrý nástroj/seřiďte na 
správný úhel/snižte 

rychlost posuvu/řeznou délku a pokud je to 
možné, použijte chladicí kapalinu. 

 8 ． Vadný spínač rotace 
vřetena. 

 

8．Otáčejte spínačem dopředu a dozadu a 
vyměňte vadný spínač za nový. 

   

Hlasitý a opakující se hluk 1 ． Chybějící utažená 

matka nebo 
1 ． Zkontrolujte matku, vyměňte nebo 

co nejvíce utáhněte. 

2．Utáhněte ventilátor, nebo vyměňte 

vadný díl. 

v blízkosti stroje nebo v 
něm. 

volná matka. 

 2．Ventilátor motoru 

v kontaktu s víkem. 
  

Přehřívání motoru. 1．Přetížení motoru. 

2 ． Zablokované chladicí 

otvory motoru. 

1． Snižte zátěž motoru. 

2． Vyčistěte motor, abyste zachovali 

Řádnou cirkulaci vzduchu 

. 

Při obrábění je motor příliš 

hlučný. Přehřátí nebo 

přestávky při obrábění. 

 
1． Řezná hloubka 
nebo rychlost posuvu 
jsou příliš velké. 
 

2． Během řezné operace, 
je špatná rychlost 
motoru nebo posuvu. 

 
3． Řezný nástroj není 

ostrý. 
4． Ozubené kolo je 

nastaveno příliš těsně a 
způsobuje zakusování. 

1． Snižte řeznou hloubku nebo 
rychlost posuvu. 

2． Použijte vhodnou rychlost podle tabulky 

s rychlostmi posuvu. 
3． Nástroj naostřen nebo vyměněn. 

4． Jemně nastavujte ozubené kolo při 

otáčení sklíčidlem rukou, dokud se 
nebude ozubené kolo hladce otáčet. 

 



 

7.1.1 Příznaky při provozu a práci 

Příznaky Možné příčiny Nápravné opatření 

Příliš velké vibrace při 

spuštění a chodu celého 

stroje. 

1． Obrobek je umístěn 

v nerovnováze. 

 

2． Volný nebo poškozený 

řemen.  

3． V-kladky nejsou v 

zarovnání. 

4． Opotřebované nebo 

poškozené ozubené 

kolo. 

 

5． Sklíčidlo nebo 

sklíčidlo ve tvaru květu 

není vyvážené. 

 

6． Závažně opotřebované 

ložisko vřetena. 

1． Znovu nainstalujte obrobek a 

namontujte jej do 

středové polohy osy co nejvíce. 

2． V případě potřeby 

utáhněte/vyměňte řemen. 

3． Vyrovnejte V-kladky. 

4． Zkontrolujte ozubené kolo a v případě 

potřeby jej vyměňte.  

 

5． Seřiďte sklíčidlo nebo sklíčidlo ve tvaru 

květu, kontaktujte výrobce pro radu. 

6． Vyměňte opotřebované 

ložisko vřetene. 

Dokončení povrchu 

hotového výrobku není 

dostatečné. 

1． Použita špatná rychlost 

nebo posuv. 

2． Nástroj není ostrý nebo 

má špatnou kvalitu. 

3． Železná podložka je 

příliš volná. 

4． Nástroj je příliš vysoký. 

1． Řádně seřiďte rychlost rotace nebo 

posuvu. 

2． Naostřete nebo zvolte lepší nástroj. 

3． Utáhněte železnou podložku. 

4． Snižte výšku nástroje. 

Kuželový hrot nelze 

odstranit z koníka. 

1． Hřídel koníka se zcela 

Nestáhla do koníka. 

2． Před umístěním hrotu 

do hřídele koníka 

nebyly odstraněny 

nečistoty. 

1． Otáčejte rotační deskou 

koníka, abyste zautomatizovali 

klesání hrotu . 

2． Vždy zajistěte, aby 

byl povrch hrotu čistý. 



Podélné saně, příčné saně 

nebo suport se nepohybují 

hladce. 

1． Železná podložka 

nebyla řádně seřízena.  

2． Volná ruční klika. 

 

3． Opotřebovaný  nebo 

nesprávně seřízený 

mechanismus vodicího 

šroubu. 

1． Řádně seřiďte šrouby železné podložky. 

2． Utáhněte napínáky ruční kliky 

3． Utáhněte napínáky, které jsou volné 

v mechanismu vodicího šroubu. 



Obtížné otáčení ruční 

klikou podélných saní, 

příčných saní nebo 

suportu. 

1． Na železné podložce 

jsou špony, prach nebo 

špína.  

2． Šrouby železné 

podložky jsou příliš 

utaženy. 

3． Lože stroje je příliš 

suché. 

1． Odstraňte železnou podložku, vyčistěte 

dráhu/nechte je navzájem překrýt, namažte je a 

znovu seřiďte železnou podložku. 

2． Pomalu uvolněte šrouby, aby se lože stroje 

hladce posouvalo. 

3． Promažte lože stroje a rukojeti. 

Během řezání vykazují 

řezný nástroj nebo strojní 

součásti nadměrné 

vibrace. 

1. Poloha nástroje není 

dostatečně utažená. 

 

2. Nástroj je umístěn příliš 

daleko od polohy nástroje, 

proto postrádá oporu. 

1．  Zkontrolujte, abyste identifikovali a vyčistili 

nečistoty, poté je znovu upevněte. 

 

2． Opětovně nainstalujte nástroj tak, aby část 

nástroje vyčnívající z polohy nástroje 

nečinila více jak 1/3 celkové délky. 

 

3． Utáhněte šrouby dotčené součásti. 

 

4． Vyměňte nebo naostřete nástroj. 

 

5． Použijte doporučenou rychlost vřetene. 

  

3. Nesprávně seřízená 

železná podložka. 

4. Neostrý nástroj. 

 
5.Nesprávná rychlost 

vřetene nebo posuvu. 

Když je obrobek 1.Hlava stroje a hlava 

koníka nejsou v rovině. 

1．Opětovně seřiďte koníka a vyrovnejte jej s 

polohou vřetene stroje. 

opracováván z jednoho 

konce k druhému, je 

dosaženo nesprávného 

výsledku. 

  

Svorkou sklíčidla nelze 

posouvat nebo jen s 

obtížemi. 

1．Cizí předmět ve svorce. 1 ． Odstraňte svorku, vyčistěte a namažte 

závity před opětovným namontováním. 

Suportem nelze posouvat. 1． Ozubená kola nejsou 

zcela všechna zapojena. 

2． Ozubená kola jsou 

poškozena. 

1． Upravte polohu ozubeného kola.  

2． Vyměňte poškozené ozubené kolo. 

 



Suport se pohybuje jen s 

obtížemi. 

1． Zámek suportu je příliš 

utažen. 

2． Příliš mnoho cizích 

předmětů nad ložem 

stroje. 

3． Lože stroje je příliš 

suché a potřebuje, 

abyste jej promazali. 

4． Železná podložka je 

příliš utažená. 

1． Zkontrolujte abyste zajistili, že zámek 

suportu je zcela uvolněn. 

2． Během řezání často čistěte od cizích 

předmětů. 

3． Promažte lože stroje a rukojeť. 

4． Pomalu uvolněte šrouby železné 

podložky. 

Páka změny ozubených kol 

není na místě. 

1．Ozubená kola v hlavě 

stroje 

nejsou zcela v kontaktu. 

1. Otáčejte vřetenem rukou, dokud se ozubená 

kola zcela nedostanou do kontaktu. 

Ze stroje vychází hlasitý a 

opakující se zvuk. 

1． Ozubená kola ve hlavě 

stroje nejsou ve vzájemném 

kontaktu. 

2． Poškozené ozubené 

kolo nebo ložisko. 

3． Obrobek naráží do 

stacionárního 

předmětu. 

1． Upravte rozestup ozubených kol.  

2． Vyměňte poškozené ozubené kolo nebo 

ložisko. 

3． Okamžitě zastavte stroj a zbavte se 

potíží. 

Sklíčidlo koníka nevychází 

z koníka. 

1. Pojistný regulátor 

koníka je příliš utažen. 

1. Otáčejte zajišťovací rukojetí proti směru 

hodinových ručiček. 



 

7.2 Seřízení železné podložky  

Při seřizování železné podložky je cíleno na obnovení polohy nadbytečného posunu mezi 

železnou podložkou a prokladového archu a zachování vůle mezi železnou podložkou a 

prokladovým archem. Pokud dojde k uvolnění železné podložky, následuje poškození obrobku 

a opotřebení prokladového archu, matky a vodicího šroubu, a pokud je železná podložka příliš 

těsná, dojde k potížím při ovládání ručního kola. 

V soustruhu CQ6128 je nutné seřídit železnou podložku na dvou místech, konkrétně se 

jedná o železnou podložku podélných saní a železnou podložku příčných saní. Železná 

podložka suportu byla řádně seřízena ve výrobním závodě před expedicí a neměla by 

vyžadovat další úpravy. 

Potřebné nástroje Množství 

Inbusový klíč 5 mm 1 

Klíč 8 mm 1 

Postup na seřízení železné podložky podélných saní a železné podložky příčných saní: 

1） Odpojte od zdroje el. energie! 

2） Uvolněte tři pojistné matky (jak uvádí Obr. A). 

3 ） Utáhněte nebo uvolněte šrouby, zkontrolujte jejich kluzný stav, měly by být hladké, 

odstraňte vůli nebo nadměrné utažení a v případě potřeby je opět seřiďte. 

4）Nakonec utáhněte tři pojistné matky. 



Sestava lože 

 


