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Pro Vaši bezpečnost si tento návod před provozováním stroje pročtěte a porozumějte 

jeho obsahu.  
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                                1. Upozornění 

Děkujeme za použití našeho výrobku! Pro bezpečnost Vaši i bezpečnost samotného produktu 

dodržujte pravidla pro přepravu, instalaci, použití, provoz, servisní práce a údržbu tohoto 

produktu. Tuto příručku si pročtěte pozorně. 

 

● Noste vhodný oděv. 

● Pravidelně kontrolujte stroj a jeho okolí, zda se někde nevyskytují nežádoucí prvky. 

● Při obsluze elektrických vybavení nepracujte s mokrýma rukama. 

● Provádějte inspekce a údržby specifikované v tomto manuálu pravidelně. 

● Bez předchozího souhlasu nedemontujte a neměňte bezpečnostní a ochranná vybavení. 

● Měnit za chodu převodovkou pracovní rychlost stroje je přísně zakázáno. 

                               2、Bezpečnost při práci na stroji  

 

Popis: 

★: "dangerous"/=nebezpečí, označuje bezprostřední nebezpečí, pokud nebude toto odstraněno, 

může mít za následek smrtelný nebo vážný úraz. 

▲: "warning"/=výstraha, označuje stav, který může být nebezpečný, a pokud nebude odstraněn, 

může mít za následek zranění osob nebo poškození stroje. 

△: "caution"/=opatrně, upozorňuje, že danému úkonu je třeba věnovat náležitou pozornost. 

1、Instalace stroje  

△: Je třeba plně porozumět instrukcím ohledně ohledně instalačních požadavků a procedur. 

△: Během instalace musí spolu všechen zúčastněný personál vzájemně komunikovat. 

▲: Použité instalační šablony a nástroje musí být zkontrolovány, přičemž musí splňovat důležité 

bezpečnostní standardy. 

2、Energie 

△: Zkontrolujte, zda je elektrická skříň zavřena. 

▲: Jestliže dojde k zastavení stroje v důsledku výpadku proudu, vypněte okamžitě hlavní vypínač. 

3, Zkušební chod stroje. 

▲: Před provozem stroje nechte stroj běžet naprázdno, za účelem jeho předehřátí. 

▲: Při zkušebním chodu zkontrolujte správnou funkčnost všech zařízení: Nejprve zkontrolujte 

stroj, tj. mechanickou manipulovatelnost pák a rukojetí. Uprostřed je normální poloha, kdy jsou 

upínací zařízení otevřena. Pohybem sevřené ruky vyzkoušejte ve všech směrech pohyblivost pák, 

abyste zjistili případné nežádoucí jevy. Poté otevřete levá výklenková dvířka a zkontrolujte 

všechny elektrický prvky z hlediska jejich možného uvolnění během přepravy, obzvláště pak 

šrouby svorek. Pokud jsou uvolněné, použijte specifické nástroje pro jejich přitažení. Zkontrolujte 

možná poškození elektrických komponent, jestliže je vše v pořádku připojte napájení. Otevřete  
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dvoje dvířka, síťovým vypínačem otočte do propojené polohy a zjistěte, zda se stroj otáčí „bez 

překážek“, poté zapněte testování. 

▲: Dávejte pozor, abyste nestiskli nesprávný knoflík, provozní knoflík/=spínač je vepředu, 

vizuálně zkontrolujte tlačítkový spínač na panelu obsluhy; 

★: Sevření nebo uvolnění obrobku, stroj musí být úplně bez pohybu; 

4、 Zařízení  

▲: Zkontrolujte stav všech nastavení a pohyblivých dílů; 

★: Při manipulaci s těžkými břemeny používejte zvedací techniku, jeřáb nebo přizvěte splupracovníky; 

▲: Nedotýkejte se dílů silně ohřátých v důsledku obráběcích aktivit; 

▲: Při podélném posuvu stolu do mezní polohy, může dojít k „vystřiknutí“ chladícího prostředku 

na podlahu. Buďte opatrní; 

★: Nedotýkejte se při chodu stroje pohyblivých dílů; 

▲: Upínací svorník povolujte opatrně a pomalu; 

▲: Obrobek a nástroj upínejte pevně a bezpečně; 

▲: Nepokládajte nástroje nebo jiné potřeby na ovládací panel ani na jiné části stroje; 

▲: Po zabránění úletu třísek při hodu stroje, 

V souladu s velikostí instalace krytu frézy; (výstražné logo, viz vpravo, nalepte na přední část 

stroje) 

5、Automatický režim 

▲: Buďte opatrní, abyste nestiskli nesprávný spínač, před použitím spínače na vládacím panelu se 

musí operátor nejprve vizuálně přesvědčit o jeho správnosti; 

★: Před spuštěním automatického chodu musí být všechny dveře zavřeny; 

▲: Při automatickém chodu se nedotýkejte žádné z pohyblivýh částí, před případným takovým 

dotekem musí být stroj uveden do úplného klidu; 

▲: Při doteku kteréhokoliv ze spínačů se přesvědčte, že nepracujete v automatickém režimu; 

6、Zastavení 

▲: Je třeba plně pochopit provádní možných způsobů pro docílení různých stavů stroje; 

★: Zkontrolujte, zda je stroj úplně vypnut; 

7、Ukončení práce, zapnutí a vypnutí; 

▲; Vyčištění vnitřku stroje; 

▲: Zastavení stroje ve specifické poloze (X, Y, Z, osy, atd.); 

▲: Po ukončení práce stroj vypněte, měli byste okamžitě přerušit dodávku proudu a knoflík 

regulace výkonu nastavit do uzamčeného stavu, odstraňte klíček, abyste zabránili nepovolaným 

osobám spuštění stroje; 

8、Inspekce, opravy, údržba 

▲: V souladu s informacemi poskytnutými operátorem je třeba odstraňovat poruchové stavy stroje; 

▲: Provádění inspekce a údržby, jakož i rozsah prací; 
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★: Provádění programu údržby je třeba realizovat s použitím štítku/=tabulky „under maintenance“/=v 

opravě, který je třeba umístit kolem stroje; 

★: Pokud je zapnut/=on vypněte hlavní spínač, abyste se vyhnuli náhlým nepříjemným situacím a 

opatřete upozorněním „spínač nezapínat“, které na spínač zavěsíte; 

★: Pokud pracujete uvnitř stroje, nezapomeňte vypnout hlavní spínač a opatřit jej upozorněním 

„spínač nezapínat“, které na spínač zavěsíte; 

★: Nedotýkejte se mokrou rukou kabelů, elektrických prvků a spínačů; 

★: Při vystupování na stroj použijte žebřík nebo jiné bezpečné vybavení; 

▲: Používejte standardní i specializované nástroje; 

▲: Nepokládejte nástroje nebo výstroj na pohybující se části; 

★: Jestliže budete využívat zvedací aparatury, používejte výhradně řádně zkontrolované zvedací 

lano, jakož i hák a naviják;   

▲: Používejte pouze náhradní díly specifikované pro dané zařízení; 

Jestliže se během používání vyskytnou problémy, kontaktujte nás a uveďte tovární data stroje a 

jeho sériové číslo, abychom mohli poskytnout servis. 

3、Celkově o stroji 

1.1  UWF150 Servo univerzální frézka s výkyvnou hlavou je druh univerzální frézky 
na kov. Kužel vřetene stroje je připojen buď přímo nebo přes různé válcové frézy, čelní stopkové 
frézy nebo jiné řezné nástroje, otáčivý stůl může být rovněž vybaven pro frézování kruhovou 
drážkou a kružnicovou křivkou. Stůl se pootáčí doleva a doprava o 45° a je vybaven dělící hlavou, 
nicméně schopný frézovat spirálové povrchy (jako jsou šroubovicové drážky, šikmozubá tělesa 
apod.). Stroj je ideálně vhodný pro obrábění různých povrchů jako úkosů, drážek, otvorů, soukolí 
apod., a to na malých a středně velkých dílech pro ve strojírenství, při výrobě forem a nástrojů, 
v automobilovém a motocyklovém průmyslu a jiných odvětvích. 

Struktura stroje je moderní, smysluplná, jednoduchá a flexibilní, jeho údržba je snadná. 
Rovněž je nainstalovaná stupnice digitálního displeje, výroba „dávek“ a sérií je tím pohodlnější a 
polohování přesnější. 

1.2 Požadavky na prostředí 
Vhodné pracovní podmínky pro tento stroj jsou následující: Teplota - 10 ℃ ~ 50 ℃, vlhkost 30% ~ 
85%, atmosférický tlak 86 ~ 106kpa, čistý vzduch, koncentrace prachu ne větší než 10mg/m3, 
vzduch by neměl obsahovat kyseliny, alkálie, korozi vyvolávající a toxické plyny; nesmí zde být 
riziko exploze a vodivé prachové částice; dílna chráněná proti dešti a sněhu; podlaha urovnaná a 
čistá, bez nebezpečí klopýtnutí, volně průchozí uličky, žádné překážky pro pronikání denního 
světla (nebo osvětlení udržované v dobrém stavu). V dostatečné vzdálenosti od míst s vibracemi a 
míst vyzařujících teplo a tepelná proudění. 

 

1.3 Vliv stroje na životní prostředí  

Tento stroj nemá žádný nepříznivý vliv na životní prostředí, nevytváří škodlivé plyny ani žádné 

kapalné emise. 
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Hlučnost stroje ≤ 85dB (A). 

1.4 Energie: Stroj je poháněn elektrickou energií. 

4、Konstrukční detaily stroje  

1、Uspořádání (obr. 1) 

Stroj se skládá z tělesa, hlavního pohonu, konzoly, pracovního stolu, skříně vřeteníku, univerzální 

výkyvné hlavy, chladícího, mazacího a elektrického zařízení a dalších prvků. Těleso se skládá ze 

základny, sestavy lože, lože je upevněno k základně; instalace hlavního pohonu se nachází v tělese 

stroje, na pravé straně tělesa stroje na krytu 3 řadicí páky pro nastavení vřetene; Pohon posuvu je 

namontován uvnitř konzoly, prováděný AC servomotorem s různými výstupními rychlostmi, 

přenos výkonu pomocí ozubených kol přechází na vertikální, horizontální a příčný posuvový 

šroub; frézovací stůl a lože jsou opatřeny rybinou, podél vodícího lože konzoly a kluzná vedení 

jsou spojeny pravoúhle, vedení s vodicí rybinou spolu šroubem a maticí pohánějí sviský podélný a 

příčný pojezd; vřeteník se skládá z držáku, podpěrného ložiska, vřetene, příruby z mezideskou, 

ozubeného hřebenu namontovaného v tělese vřeteníku nad ozubeným pastorkem uloženého ve 

stojanu tělesa stroje, vřeteník je spojen s tělesem stroje přes rybinu, vertikální frézovací hlava je 

spojena s vřeteníkem přes přírubu s mezideskou. V rybině na spodní části vřeteníku je zavěšeno 

podpěrné ložisko, které je možno dle potřeby nasadit z obou stran. Chladicí kapalina je uložena 

v dutině základny. Mazací soustava obsahuje olejové čerpadlo, část pro přenos posuvu má olejové 

rozstřikové mazání, zbylá ruční čerpadla nebo olejové maznice jsou určeny pro mazání 

pojezdových částí stroje; elektrická skříň je ukryta v loži, elektrické řídící operace jsou 

namontována na elevátoru vlevo, vpravo nebo na loži na stroji na výložníku vpředu vlevo, snadné 

ovládání. 

 

2、Vlastnosti 

Stůl stroje může být vertikální, horizontální, přičemž konzola může být posouvána manuálně, 

současně podélně, příčně a rychloposuvem pro dosažení vertikální mobility, automatického 

posuvu a rovněž vertikálního automatického zvedání. Hlavní pohon a automatický posuv 

používají struktury ozubeného převodu, přes tři hlavní řazení převodových stupňů, takže vřeteno 

dosahuje 60 ~ 1800 ot. / min, při 12 různých rychlostech. Strojní posuv pracuje při osmi různých 

velikostech posuvu. Vřeteno disponuje oporou ve třech bodech, což zlepšuje odolnost vřetenového 

systému. 
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          5、Technické specifikace stroje  

Položka Jednotka 
XL6436CL 

Kužel vřetene mm 7:24 ISO50 

Osa vřtene vůči stolu mm 20-420(horizontal) 

Vzdálenost čela vřetene vůči stolu mm 190-590(vertical) 

Osa vřetene vůči vedení sloupu tělesa stroje mm 380-930 

Osa vřetene vůči rovině vřeteníku mm 200 

Rychlosti vřetene  12 

Rychlostní rozsah vřetene ot./min. 60-1750（V）,60-1800（H） 

Pohyb vřetene  mm 70 

Otáčivý úhel univerzální hlavy ° 360 

Pojezd vřeteníku mm 550 

Velikost pracovního stolu mm 1600*360 

Podélný pojezd pracovního stolu mm 1300 

Příčný pojezd pracovního stolu mm 300 

Vertikální pojezd pracovního stolu mm 400 

Počet rychlostí strojního posuvu  8 

Rychlost podélného posuvu pracov. stolu mm/min 30-750 

Rychlost příčného posuvu pracovn. stolu mm/min 20-500 

Rychlost vertikálního pouvu pracov. stolu mm/min 15-375 

Rychl. podélného rychloposuvu prac. stolu mm/min 1200 

Rychlost příčného rychloposuvu pracov. 

stolu 

mm/min 800 

Rychlost vertik. rychloposuvu prac. stolu mm/min 600 

Počet T-drážek pracovního stolu  3 

Šířka T-drážek mm 18 

Vzdálenost T-drážk mm 80 

Výkon hlavního motoru KW 4（V）, 5.5（H） 

Hnací moment servo-mot. 3-osého posuvu Nm 10 

Výkon motoru chlazení w 90 

Průtok motoru chlazení L/min 25 

Hmotnost stroje  kg 2750 

Velikost stroje  mm 1800*2100*2000 
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6、Přeprava, vybalení a instalace stroje   

1、 Transport 

    Při zvedání bedny se zařízením musíte zvedat a spouštět na označených místech z vnější 

strany, a to pomalu, nárazy a vibrce nejsou dovoleny.  

2、Vyjmutí z bedny 

   Při práci s bednami opatrně vyjměte ochranné obaly a skluznice, nástroje a díly, přičemž 

zabraňte nárazům, odření a úrazům. Jestliže zjistíte poškození stroje v důsledku přepravy, 

okamžitě kontaktujte našeho zástupce a společnost přepravce. Po vybalení očistěte nástroje 

s použitím stěrky. Zdvihání, zvedací zařízení, v souladu s polohou znázorněnou na obr. 2 umístěte 

zdvíhací lano, zvedněte předek, odtraňte vodní žlab. Kde se lano dotýká povrchu stroje, 

vypodložte místo dřevěnou podložkou nebo jiným „polštářkem“, abyste zabránili poškození 

nátěru. 

Upozornění: 

⑴、Po vybalení je třeba stroj pečlivě zkontrolovat, zda není poškozen a zde je v pořádku 

požadované příslušenství, pokud budou shledány závady, včas nás kontaktujte, jakmile bude stroj 

již jednou použit, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost. 

⑵、Pohyblivé části stroje jsou ve stavu sevření, v případě potřeby jejich uvedení do pohybu, 

nezapomeňte sevření uvolnit.  

⑶、Před zvedáním stroje je možno tyto sevřené části posunout do potřebné polohy za účelem 

dosažení těžiště. Před posunutím těchto částí je třeba jejich potřebnou kluznou dráhu očistit, část 

přesunout a znovu přitáhnout. 

⑷、V případě zvedání stroje nezvedejte příliš vysoko nad podlahu a zvedání provádějte pomalu. 

⑸、Skříňka na nářadí vyžaduje vhodné rozměry, umožňující manipulaci s ní tak, aby nedocházelo 

k úrazům a k poškozením pracoviště.  

3、Čištění 

    Vhodným čisticím roztokem důkladně, před přesouváním jednotlivých prvků, očistěte 

antikorozní vrstvu. Ručně přesuňte stůl a zdviž do jedné mezní polohy, očistěte a namažte 

obnaženou oblast a poté přesuňte do opačné mezní polohy a stejným způsobem proveďte očištění 

a namazání.  

(Pozn.: Nepoužívejte čistící petrolej nebo jiné vysoce hořlavé čisticí prostředky). 

4、Instalace  

⑴ 、Instalace stroje se děje pomocí ukotvovacích šroubů, tyto je třeba nejdříve navléci do 

stojanu stroje a poté ustavit na základ. 

⑵、Aby se usnadnilo balení, může balící stroj odstranit ruční kolečko. Řiďte se 

instrukcemi pro každou prováděnou operaci. 
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⑷、Výchozí nastavovací rovina, dosáhne se, v případě potřeby, železnými klíny . 

⑸、Pečlivě rovinu nastavte při použití vodní váhy položené na pracovní ploše, a to jak podélně, 

tak také příčně. Přípustné chyby nesmí přesahovat 0.04/1000. 

⑹、Ustavení stroje; zalít betonem ukotvovací šrouby, po zatvrdnutí pak šrouby rovnoměrně 

přitáhnout, aby se zjistilo možné vychýlení stroje, proveďte závěrečné překontrolování pomocí 

vodní váhy.  

5、Připojení proudu 

Musí být prováděno kvalifikovaným elektrikářem a následujícími kroky.: 

⑴、Zkontrolujte, zda požadované napětí stroje a místní napájecí napětí jsou shodné. 

⑵、 Po připojení síťového kabelu se přesvědčte, že připojení je ve shodě s místními 

bezpečnostními předpisy. 

⑶、Zkontrolujte správný směr otáček vřetene. 

Upozornění: 

⑴、Než uvedete stroj do pohybu, „pohněte“ jím, abyste se přesvědčili, že je uvolněna blokovací 

páka. 

⑵、Je třeba důkladně očistit antikorozní/=konzervační olej. Nepoužívejte k tomu kovové nástroje 

nebo jiné nástroje, které mohou poškodit povrch dílů. 

⑶、Vyrovnání stroje může ovlivnit přesnost stroje. Vyrovnání proto proveďte v souladu s 

požadavky. 

⑷、Před zapnutím napájení, musí být stroj zabezpečen spolehlivým uzemněním. 

7、 Mazací a chladicí systém stroje  

1、Mazání  

Životnost stroje závisí do značné míry na tom, zde je stroj správně mazán. 

⑴ Jestliže stroj používáte, musí být tento v souladu s požadavky na jeho mazání, N46 # Run Olej 

by měl být čistý a „nekyselý“, bez obsahu vody a pevných částic. 

⑵ Hlavní hnací soukolí s nuceným mazacím mechanizmem, při práci hlavního motoru provádí 

tuto práci mazací čerpadla. Motorizovaný posuvný mechanizmus je mazán rozstřikem. Aby byl 

zaručen řádný chod mazacího systému, vyžaduje to pravidelné čištění olejového zásobníku. 

V prvním období používání stroje provádějte toto čištění 1x za 3 měsíce, později potom každých 6 

měsíců. 

Je třeba věnovat pozornost tomu, aby v čerpací jímce byl dostatek oleje, Jestliže je hladina olej 

pod „standardem“, je třeba olej rychle doplnit.     

⑶ Vertikální a horizontální šrouby, převody, vodicí plochy apod. jsou mazány na 

„vozíku“ montovaným tahovým čerpadlem. Měly by dodat mazivo nejméně 4x za směnu a toto by 

mělo být kontrolováno. Kontrolujte, zda je olej hladký, v případě znečištění vyměňte. 

(4)Nosná objímka nástroje používá automatické skapávcí mazání. Je třeba kontrolovat dostatečný 

proud oleje a jeho hladinu v nádržce. 

(5) Ostatní díly vyžadující mazání jsou vybaveny olejovými maznicemi. 
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2、Chlazení 

Chladicí systém se skládá ze zařízení s chladicím čerpadlem dodávajícím chladicí kapalinu přes 

řídící knoflík spínače chlazení z nastavitelné trysky, proud chladícího prostředku může být 

přesunován. Chladící prostředek se nachází v dutině stojanu stroje. Při odkrytí pravé strany lože je 

možno uvidět kryt čerpadla chlazení, nosná deska je upevněna na základně.  

8、 Hnací ústrojí stroje 

1、Hlavní převod: 

Hlavní hnací mechanizmus uvnitř lože, motor o výkonu 5.5KW v souladu s pohonnou 

rychlostí na identifikačním štítku, je nastavován třemi řadícími páčkami tak, aby vřeteno 

dosahovalo rychlosti 60 až 1800 ot./min.  

2、 Posuv: 

Posuv je namontován uvnitř konzoly, je zde ozubený převod a DC motor umožňující různé otáčky, 

kompaktní struktura, velký točivý moment. Posuv, pravá rukojeť pro volbu podélného nebo 

vertikálního posuvu, je možno rovněž přejít k manuálnímu (neutral) převodu, manuální režim.  

3、Stůl 

Je namontován na zvedací plošině jednotky s vodícím dosedem, spojen s konzolou, stolem, kluzný 

kontakt a konzola s mezerou/=vůlí nastavovanou klínem. Stůl se pohybuje vertikálně a 

horizontálně, buď automatickým, nebo ručním posuvem. (viz. obr. 7a, 7b). 

 

4、Konzola 

    Zvedací plošina a lože s rybinovým vedením, mezera/=vůle se nastavuje klínem (obr. 7c), 

zvedání ručně, avšak také pohyb odvozený od AC servo motoru s proměnnou rychlostí. 

 

5、Vřeteník 

   Vřeteník připojený kluzným rybinovým vedením s vůlí nastavovanou pomocí klínu (obr. 7d), 

přední ozubený segment využívající štěrbinový režim zajištění, vřeteník se pohybuje přes 

předlohovou hřídel k ozubenému segmentu, aby nastavil segment a hlavní hřídel do vzájemné 

polohy od konce čela.   

 

6、Vertikální frézovací hlava 

   Frézovací hlava spojená přes přístupovou desku na skříni vřeteníku, vřeteno vertikální 

frézovací hlavy rotující přes skluznou drážkovanou objímku skříně vřeteníku, frézovací hlava 

drážkové hřídele rotuje přes dva páry kuželových soukolí, čímž způsobuje rotaci vřtene.  
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7、Machine driving system part detail 

N0. name Q’TY Part no. N0. name Q’TY Part no. 

01 Gear shaft 1 05206 25 Longitudinal 

nut 

1 03301 

02 gear 1 06204 26 Longitudinal 

nut 

1 03302 

03 gear 1 06205 27 Angle gear 1 613203209 

04 Sliding gear 1 06202 28 Angle gear 1 03223 

05 Sliding gear 1 06201 29 gear 1 02224 

06 gear 1 06217 30 gear 1 02246 

07 gear 1 06218 31 gear 1 02213 

08 Sliding gear 1 06224 32 gear 1 02214 

09 Sliding gear 1 06223 33 gear 1 02218 

10 Cross screw 1 02231 34 Sliding gear 1 02216 

11 Cross nut 1 52K713 35 gear 1 02215 

12 Angle gear 1 02210 36 Timing pulley 1 02235 

13 Angle gear 1 02207 37 Timing gear 

belt 

1  

14 Elevating 

screw 

1 02226 38 Timing pulley 1 02239 

15 Elevating 

nut 

1 02304 39 gear 1 02232 

16 Sliding gear 1 06207 40 gear 1 02238 

17 Sliding gear 1 06208 41 gear 1 X5005215 

18 gear 1 06221 42 Gear shaft 1 643205203 

19 gear 1 06219 43 Gear shaft 1 X5005216 

20 gear 1 06220 44 gear 1 X5005214 

21 Sliding gear 1 06222 45 gear 1 X5005212 

22 Angle gear 1 03204 46 gear 1 X5005210 

22a cluth 1 03233A 47 gear 1 X5005211 

23 Angle gear 1 03201 48 gear 1 X5005209 

24 Longitudinal 

screw 

1  49 gear 1 X5005208 

50 gear 1 X5005207 55 Bevel gear 1 X643606209 

51 gear   1 X5005202 56  Bevel gear 1 X643606208 

52 gear 1 X5005201 57 Gear shaft 1 X5005206 

53 Bevel gear 1 X643606204 58 gear 1 X5005205 

54   Bevel gear 1 X643606205     
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8、Machine rolling bearing detail(figure no.5) 

No. name specification size Qua. 

01 Conical roller bearings GB/T297-1994  30311/P5 55*120*31.5 1 

02 Conical roller bearings GB/T297-1994  32217/P5 85*150*38.5 2 

03 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6309 45*100*25 1 

04 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6208 40*90*23 1 

05 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6209 45*85*19 1 

06 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6307 35*80*21 1 

07 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6308 40*90*23 1 

08 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6308 40*90*23 1 

09 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6306 30*72*19 1 

10 Deep groove ball bearing GB/T292-1994  6211-2RS 55*100*21 2 

11 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6005 25*47*12 2 

12 Thrust ball bearing GB/T301-1995  51207 40*68*19 2 

13 Deep groove ball bearing GB/T301-1995  6207 35*72*17 1 

14 Deep groove ball bearing GB/T301-1995  6006 30*55*13 2 

15 Thrust ball bearing GB/T301-1995  51112 60*85*17 1 

16 Deep groove ball bearing GB/T285-1994  6006 30*55*13 1 

17 Thrust ball bearing GB/T301-1995  51112 60*85*17  

18 Angular contact ball bearing GB/T292-1994  7006AC 30*55*13 2 

19 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6205 25*52*15 1 

20 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6204 20*47*14 1 

21 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6206 30*62*16 1 

22 Conical roller bearings GB/T297-1994  30206 30*62*17.25 2 

23 Conical roller bearings GB/T297-1994  30206 30*62*17.25 1 

24 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6005 25*47*12 2 

25 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6005 25*47*12 1 

26 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6205 25*52*15 1 

27 Conical roller bearings GB/T297-1994  30206 30*62*17.25 2 

28 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6206/2RS 30*62*16 1 

29 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6010 80*50*16 1 

30 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6010 80*50*16 1 

31 Needle bearing GB/T5801-1994  NA4903 17*30*13 1 

32 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6206/2RS 30*62*16 1 

33 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6206/2RS 30*62*16 2 

34 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6008/2RS 40*68*15 1 

35 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6206/2RS 30*62*16 1 

36 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6007/2RS 35*62*14 1 

37 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6010 80*50*16 1 
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                         9、 Použití stroje  

1、Provoz (obr. 1) 

⑴ Před použitím tohoto stroje si musíte přečíst tento manuál, seznámit se se strukturou stroje, 

s každou funkcí ovládacích rukojetí, s chlazením, mazáním s elektrickým systémem, s ovládacími 

knoflíky, tlačítky a spínači. 

⑵、Před spuštěním stroje byste měli zkontrolovat, zda uzamykací mechanizmus uzamčen, zde je 

v pořádku a spolehlivý přívod elektrické energie a zemnící vedení. 

⑶、Zapnout napájení, zkontrolovat, zde jsou v pořádku a funkční knoflíky, tlačítka a spínače. 

Síťový vypínač 17 zapínající nebo vypínající přívod energie je zapnut, indikátor napájení 19 svítí, 

ve vypnutém stavu nesvítí. Použijte spínač vřetene 18 pro pohyb vřetene, při jeho uvolnění 

vřeteno stop, tento spínač je určen pro přesouvání. 1 na ovládacím panelu ukazuje přívod napájení, 

spínač 8 je spínač rychlosti posuvu, zejména spínač ovládání posuvu, dosažitelný při různých 

posuvech. Tlačítko 2 je tlačítko pro vertikální osu vpřed&obráceně, tlačítko 3 pro horizontální 

osu. Tlačítko 6 je spínač motoru pro čerpadlo chlazení, motor čerpadla se jím zapíná a vypíná. 

Rukojeť 10 je spínač pro posuv stolu dopředu a zpět, sledujte označení. Spínač 7 je tlačítko pro 

rychlý pohyb stolu; tlačítko nouzového Stop 5, které zastaví všechny funkce stroje, v případě 

havárie je třeba toto Stop-tlačítko použít.  

⑷、Zvolte horizontální otáčky vřetene, první stop, v souladu se značkovým logem rychlosti, 

nastavte 3 přestavovací páky 20 do A, B, Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ a M, L soubor různých pozic může být 

realizován. 

(5)、Zvolte vertikální otáčky vřetene, první stop, v souladu se značkovým logem rychlosti, 

nastavte 3 přestavovací páky 28 in A, B,C,Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ a M, L soubor různých pozic může být 

realizován 

(6)、Zvedání konzoly, nastavení relativní polohy stolu vůči vřeteni. Uvolnění zajišťovací páky 13, 

jestliže manuálně, je možno otáčet držadlem 12. V případě lavírování zatřesení držadlem 12, čelní 

převod/=kolo se uvolní, pohybem páky 15 se dostane do vertikální polohy, pak pohybujte tlačítkem 

7, abyste stůl nastavili do požadované polohy. Pro přesné napolohování je třeba přesně doladit 

potřesením rukou na 12. Nakonec se přitáhne zajišťovací páka 13. 

38 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6206/2RS 30*62*16 1 

39 Deep groove ball bearing GB/T276-1994  6010 80*50*16 1 

40 Angular contact ball bearing GB/T292-1994  7009/AC 45*75*16 1 

41 Angular contact ball bearing GB/T292-1994  7009/AC 45*75*16 1 

42 Conical roller bearings GB/T297-1994  32007 35*62*18 1 

43 Conical roller bearings GB/T297-1994  30210/P5 50*90*21.75 1 

44 Conical roller bearings GB/T297-1994  30207 35*72*18.25 1 

45 Thrust ball bearing GB/T301-1995  51116/P5 80*105*19 1 

46 Double row centripetal short 

cylindrical roller bearing 

GB/T285-1994  NN3018K/P5 90*140*37 1 
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Pozn.: 

Jestliže pracujete v „manuál“ musíte pak odstranit kliku č. 12, abyste zabránili jejímu pohybu. 

Kliku odstraňte a teprve po pootočení ochranného spínače 13 motor spusťte. 

VÝSTRAHA: Stroj se ustavuje digitálním snímáním, mezní pozice stolu je blízko stojanu, a 

jestliže dojde k přiblížení se nebo dosažení max. zdvihové polohy, sledujte digitální stupnici 

s koncovou polohou vřetene, abyste zabránili poškození digitální stupnice. 

（7）、Příčný posuv pracovního stolu, nejprve povolte zajišťovací páku 11, jestliže je rukojeť 

manuálu 15 v pozici „0“, otáčejte kolečkem č. 14. Poté páku 15 umístěte na „horizontal“ a poté 

nastavujte spínač zvětšení 8, abyste zvolili vhodnou rychlost posuvu. 

（8）、Podélný posuv, nejdříve uvolněte zjišťovací páku 16, jestliže je manuální páka 27 umístěna 

v poloze „Manual“, otáčejte ručním kolem 9 (na doraz?), poté páku 15 umístěte na „vertical“ a pak 

umístěte do páky 27 soubor „motive“ “ a poté nastavujte spínač zvětšení 8, abyste zvolili vhodnou 

rychlost posuvu. 

Pozn.: 

Uvolnění „blokovacího“ zařízení, aby se mohlo pohybovat po vedeních, dočasný pohyb 

samodržného vedení/=nosníku, aby se zlepšila celková tuhost. 

⑼、Příčný pohyb skříně vřeteníku, uvolněte 2 zajišťovací šrouby 21, je tak možno dosáhnout 

otáčení předlohového hřídele 22, nastavte relativní polohu a poté oba šrouby přitáhněte. 

Pozn.: Nastavení rychloposuvu tří os pracovního stolu, násobící silnoproudý spínač by měl 

„pracovat“ od „malého“ k „velkému“, nenastavujte rychlost přílišnou, aby pak v důsledku toho 

časem nenastaly zbytečné potíže a poškozní. 

⑽、Horizontální frézování, nejdříve vypojte polohovací kolík rotační hlavy 45° pro frézování 

spodní stranou, povolení svěrací matice z polokruhu na celý kruh (pozn. Nepovolujte úplně nebo 

se hlava vřetene pootočí zpět), poté pootočte o 180° a vložte polohovací kolík pro zajištění is 

vodicí tyče (Pozn.: velký průměr vodicí tyče a značka zarovnání otvoru, po zavedení přitáhněte 

šrouby). Pak zavedený na pomocné stanoviště, namontovaný na vodící tyč, nastavte vodící 

pouzdro a přitáhněte šrouby na sekundárním podstavci/=stojanu? 

① Udělejte vše pro „podání“ stolu na stranu obrobku, vřeteník odtlačte dozadu; 

② Udělejte vše pro upevnění frézy namontované uvnitř hlavní hřídele; 

③ Udělejte vše pro minimalizaci mezery asistenčního podstavce/=stojanu, abyste zlepšili tuhost 

stroje a zajistili plný výkon stroje. 

 

2、Nastavení  

⑴、 Nastavení mezery/=vůle ložiska vřetene 

Při dodání ze závodu je vůle ložiska vřetene ztransformována na vhodnou míru. V důsledku 

častého používání stroje a tím přirozeného opotřebení se pak vůle tohoto ložiska zvětšuje a měli 

byto proto pověřit profesionální personál údržby za účelem nového nastavení vůle. Nejprve 

odstraňte pravý kryt, nastavte kruhovou matici 2 tak, aby pracovní mezera vřetene dosahovala 

vhodných hodnot a poté je možno nasadit kryt, obr. 6. 

 

UWF150 Servo PROVOZNÍ PŘÍRUČKA   Total 37 pages 



 

 

   Page no.14 

 

⑵、Je příliš velká mezera u vertikálního a horizontálního vedení stolu a u ramene vřeteníku, 

jakmile to ovlivňuje především přesnost, je třeba vůli sřídit: 

Nastavení ramene podélně: Povolte poněkud malý šroub ramene, proveďte nastavení do vhodné 

polohy velkým šroubem 2, potom přiměřeně šroubem zajistěte. Obr. 7a. 

Nastavení ramene příčné: Nejprve odstraňte kryt, povolte šroub 2 na malém konci, na velkém 

konci nastavte šroub 3 do přiměřené polohy, poté se přiměřeně přitáhne šroub 2, upevněte kryt. 

Figure 7b.Vertikální nastavení ramene: Nejprve odstraňte kryt jedna, povolte šroub 2 na malém 

konci, na velkém konci nastavte šroub 3 

Poté přiměřené přitažení šroubu 2 a upevnění krytu. Obr. 7c. 

Nastavení ramene vřeteníku: Je možno nastavit šroubem 1. Obr. 7d. 

⑶、Nastavení mezery šroub, matice 

Mezera/=vůle mezi šroubem a maticí velice ovlivňuje přesnost obrábění a drsnost obráběného 

povrchu. Stroj má svírací šroub po nastavení vertikální mezery, povolte šroub 1 a 2 pro správné 

nastavení šroubu (Figure 8). 

3、Nastavení univerzální rotační hlavy 

⑴、 Horizontální poloha a vertikální poloha vřetene (Obr. 10) 

① Poté co je těleso/=skříň rotační frézovací hlavy na 0 °, je vřeteno v horizontální poloze. 

② Přední těleso/=skříň na 180° pootočeno, vřeteno ve vertikální poloze. 

③ Vřeteno v horizontální poloze, zadní těleso/=skříň při pootočení 180° se od běžné polohy 

zvedne, zvýšení využitlnosti stroje. 

Aby byla zabezpečena vertikální osa na stole, bude úroveň přesnosti rotační frézovací hlavy 

vycházet z horizontální a vertikální polohy kuželového kolíku a bude dosažitelná před a po 

přesném napolohování tělesa/=skříně, každý kuželový kolík je určen speciálně pouze pro pro 

polohování otvorů. Tedy jestliže polohovací kolík není umístěn v pro něj výlučně určeném otvoru, 

vyhněte se násilným „rázům“, abyste zabránili poškození společných povrchů.                              

⑵、Kompenzace/=vyrovnání vřetene 

Po natočení tělesa/=skříně rotační frézovací hlavy o 90° po nebo proti směru hodinových ručiček, 

s polohou vřetene získanou přemístěním vlevo nebo vpravo vůči podélnému rozšíření použití 

stroje. (Obr. 11) 

Pozn: změna úhlu rotační frézovací hlavy by neměla být kombinována/=spojena s povolováním 

matice pro přitažení frézovací hlavy, aby se předešlo náhlému vypadení frézovací hlavy co se týká 

směru a poškození obráběného povrchu a obrobku. 

⑶、Nastavení rotace vřetene v horizontální rovině 

Vřeteno vybavené držákem hlavní hřídele umožňuje nastavení horizontální roviny otáčení, aby se 
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zlepšila tuhost/=pevnost stopky (všeobecně se používá při frézování šroubovitých spirál). Takové 

nastavení bude prováděno odlišně pro otáčení tělesa/=skříně (obr. 12), potom úhel vřetene, jsou zde 

dva pro nastavení úhlu určujícího těleso. Nastavení úhlu tělesa může být vypočítáno nebo zjištěno 

z tabulek. 

 

Kde :  θ - boční pohyb úhlu střední linie vřetene se stolem 

          β – úhel přední skříně/=tělesa 

          α - úhel zadní skříně/=tělesa 

Příklad: ① pro 45 ° L-frézování 

          Zadní skříň/=těleso 24 ° 28 '11 "(proti směru hodinových ručiček) 

         Přední skříň/=těleso 65 ° 31 '49 "(po směru hodinových ručiček ) 

        ② pro 30 ° L-frézování 

         Zadní skříň/=těleso 15 ° 32 '32 "(ve směru hodinových ručiček) 

         Přední skříň/=těleso 42 ° 56 '29 "(proti směru hodinových ručiček) 

         Následující tabulka zahrnuje 0-90. The θ úhel β, α úhel kontrolní hodnota, přístup 

        uživatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spindle &front case &back case revolution angle comparisons table 
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10、Elektrická instalace stroje  

1、Hlavní síťové napájení stroje je 400 V, 50 Hz trojfázové AC střídavé napájení jednofázové，

220V, 50HZ AC střídavé napájení, výkon schválený zákazníkem, před zapnutím stroje pamatujte 

na to, že stroj musí být uzemněn. 

2、Stroj má k dispozici hlavní vypínač, proudovou ochranu proti přetížení, nouzové Stop a jiná 

ochranná opatření. 

3、Pravá strana lože stroje s hlavním vypínačem, indikačním světlem přítomnosti proudu a 

tlačítkem krokového ovládání vřetene (vhodná rychlost vřetene). Chod vřetene, ovládání chlazení, 

posuv stolu jsou nainstalovány na stroji na levém předním konzolovém nosníku. Je zde také 

nouzové Stop-tlačítko, které je třeba okamžitě stisknout v případě nenadálých rizikových situací, 

čímž dojde k okamžitému zastavení vřetene, chlazení a posuvu. Pro resetování je pak třeba otočit 

tlačítkem ve směru hodinových ručiček do úhlu potřebného pro reset a poté opět nastavit ovládací 

knoflík na nulový bit, aby bylo možno pokračovat.  

4、Je třeba, aby elektrický systém opravovali profesionálové! Věnujte pozornost sledu fázi na 

přívodu proudu 

5、V příloze: Seznam elektrických prvků a elektrických schemat 

Pozn.: Tento stroj je trojfázový, čtyřvodičový síťový systém, kde tři černé vodiče jsou napájecí a 

„modrý“ vodič je nulový vodič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UWF150 Servo PROVOZNÍ PŘÍRUČKA 

  Total 37 pages 

   Page no.17 

11、Simple fault resolution 
 

No.  Fault Analysis Of Causes Solving method 

1 No power in (1) power input fault 

(2) wire connection wrong 

(3) wire connection loose 

(1) input right power 

(2) check wire connection 

(3) tight wire connection 

2 Spindle not work (1) main drive variable gear 

changing wrong  

(2) over load cutting 

(3) motor fault 

(4) spindle mechanical 

damage  

(1) checking the main drive 

speed changing box 

(2) operation machine 

according to manual 

(3) checking motor 

(4) referring to mechanical 

manual 

3 Spindle temperature  

rise under standard 

(1) bearing damage 

(2) locking screw much tight 

(1) bearing change 

(2) locking screw adjusting 

4 Spindle accuracy 

under standard 

(1) bearing damage or 

misadjustment 

(2) spindle hole wearing 

down 

(3) spindle temperature rise 

too much ,cause thermal 

deformation 

(4) locking screw loose 

(1) change bearing or 

adjusting 

(2) change spindle 

(3) adjust bearing 

(4) locking nut tight 

5 Spindle gearbox no 

speed changing 

Spindle motor line connector 

no respond 

Check electrical circuit, 

check adjusting screw to get 

connection 

6 Feeding box much 

noise 

(1) drive gear wrong location 

or loose 

(2) motor noise 

(1) check all of the drive 

gear 

(2) check motor noise 

7 Feeding box no 

feeding 

(1) feeding motor no connect 

or damaged 

(2) feeding electromagnetic 

clutch no actuation 

Check the electrical wiring 

and electrical components 

fault and solve it 

 

8 Moving parts sound 

abnormal 

(1) foreign matter in 

(2) screw nut loose 

(1) clean the foreign matter 

(2) tight the screw 
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No.  Fault Analysis Of Causes Solving method 

9 Moving parts moved (1) screw and nut connect 

loose 

(2) bearing bracket screw 

loose 

(3) screw nut much space 

(1) fix tight the loosen screw 

(2) tight the bearing bracket 

(3) change  

10 Moving parts creep (1) guide lubrication not 

enough 

(2) No guide lubrication 

(1) check if the pipe jamed 

or distributor damage, 

lubricating device is 

normal 

(2) Regularly fueling it 

according to the manual 

11 Motor damaged  (1) the peripheral circuit 

Connected with have oil or 

water infiltration, caused a 

short circuit 

(2) Wire damaged, caused a 

short circuit 

(1) connect with machine 

producer 

(2) After circuit fault 

resolved,  replace the motor 

12 Machine noise nder 

standard 

(1) drive gear loose 

(2) Foreign matter in 

(1) re tight the loose gear 

(2) Clean the foreign matter 

13 Oil running out fast (1) lubricating oil pipe 

damaged 

(2) Distributor damaged  

(1) change the lubricating oil 

pipe 

(2) Change the lubricator 

14 Guide screw no 

lubrication or not 

enough 

(1) Distributor damaged 

(2) Lubricating pipe break off 

or jamed 

(3) No lubricating oil 

(4) Oil -out  jamed 

(1) change the lubricating 

point 

(2) Change the oil pipe 

(3) Get enough oil 

(4) Fix oil-out hole 

15 No cooling liquid (1) cooling liquid dirty cause  

filter jam  

(2) Pipe water leakage or tube 

damage 

(3) outlet jam  

(1) clean the filter ,change 

new cooling liquid 

(2) change tube 

(3) clean oil outlet 
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12、Machine wearing parts 

Machine wearing parts list 

  No.     Drawn no.         Name    Qua.  Remark 

1   X603202304   Elevating screw 1  

2   X603203301 Longitudinal screw 1  

3   X603203302 Longitudinal screw 1  

4    X6005301 cover 1  

5    X52K713     cross screw 1  

 

No.  Fault Analysis Of Causes Solving method 

16 Cooling pump fault  (1) working too much time , 

pressure too high 

(2) Cooling pump jam,motor 

too heated 

(3) Cooling pump damaged 

(4) Thermo relay burned  

(5) Motor turning direction 

wrong 

(6) No cooling liquid 

(1) close the Thermo relay 

(2) Clean cooling pump,then 

close the Thermo relay 

(3) Change cooling pump 

(4) Change the Thermo relay 

(5) Re- wire 

(6) Cooling liquid in 

17 Vibrate when 

cutting 

(1) cutting Parameter is not 

reasonable 

(2) Spindle gear box drive 

bearing loose 

(3) Gib wearing out,cause 

guide space larger 

(4) Workpiece not clamped or 

not tight 

(1) modify the Parameter 

(2) Fix the spindle box 

(3) Fix the gibs 

(4) Clamping workpiece 

tihgt 

18 Workpiece surface 

rough 

(1)Workpiece not clamped or 

not tight 

(2)Drive parts not clamping 

tight 

(3)Cutting travel not right 

(1)clamping workpiece tight 

(2)Fix space between guides 

(3)Modify the cutting 

Parameters 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


