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1. Obecné informace 

1.1 Účel stroje 
Stroj je vhodný pro běžné frézování a vrtání kovů a plastů. Opracovávání jiných materiálů je 
nepřípustné nebo smí být prováděno pouze ve zvláštních případech POTÉ, co to bylo schváleno 
výrobcem stroje. 
Používání stroje v souladu s účelem znamená rovněž dodržování pokynů k obsluze, údržbu a opravy, 
vše podle pokynů výrobce. Stroj smí obsluhovat pouze zaškolené osoby informované o nebezpečích. 
Je nutné dodržovat všechna preventivní pravidla. V případě nesprávného používání pozbývá platnosti 
záruka výrobce a veškerá zodpovědnost přechází na uživatele. 
 

1.2 Bezpečnostní pokyny 
Prach a piliny vznikající při broušení, řezání, vrtání a dalších činnostech může obsahovat látky, které 
mohou způsobovat rakovinu, poškození plodu a reprodukční potíže. Příkladem jsou: 

 Barviva obsahující olovo 

 Krystalický křemík z cihel, cementu a dalších zednických produktů. 

 Arsen a chrom z chemicky ošetřeného řeziva. 
Riziko je různé podle délky vystavení těmto látkám. V rámci snížení rizika pracujte ve větraných 
místnostech a používejte ochranné pomůcky (protiprachovou masku určenou na zachytávání 
mikroskopických částic). 
 
Trvale připojené nástroje: 
Musí být propojeny s permanentně uzemněným kovem. 
 
Pro vaši bezpečnost si přečtěte návod k obsluze ještě před zahájením práce na stroji 

a) Používejte ochranné brýle 
b) Nepoužívejte rukavice, řetízky a volné oblečení 
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c) Obrobek vždy pevně upněte, aby se zabránilo rotaci 
d) Používejte doporučenou rychlost 

 
Ochranné kryty musí zůstávat na místě, nesnímejte je. Pracovní oblast udržujte v čistotě.  
Při používání elektrických přístrojů a zařízení vždy dbejte základních bezpečnostních pravidel. 
Vyhnete se tak či snížíte riziko požáru, elektrického šoku nebo poranění. 
Zamezte přístupu dětí. 
Dbejte na pracovní prostředí. Stroj nepoužívejte ve vlhkých, mokrých nebo špatně osvětlených 
prostorech. Nevystavujte jej dešti. Nesmí být v blízkosti hořlavých a výbušných kapalin. 
Zabraňte nebezpečí elektrického šoku. Nedotýkejte se uzemněných součástí, jako trubek, 
radiátorů apod. 
Pracujte s obezřetností. Nikdy na stroji nepracujte, pokud jste unaveni. Neobsluhujte stroj pod 
vlivem alkoholu nebo omamných látek.  
Nenoste volné oblečení a šperky. Mohly by být vtaženy pohyblivými částmi stroje. 
Dlouhé vlasy zakryjte síťkou. 
Používejte bezpečnostní brýle a ochranu sluchu. 
Vždy udržujte správný a vyvážený postoj těla. Nenaklánějte se nad pracující stroj. 
Ujistěte se, že když stroj připojujete ke zdroji energie, je vypnutý. 
Nepřipojujte ke stroji nepatřičné nástroje, nepřekračujte kapacitu stroje. Používejte pouze 
příslušenství doporučené výrobcem. 
Před použitím stroje zkontrolujte, zda se nevyskytují poškozené části. Prověřte, zda mohou 
bezchybně vykonávat svou činnost. Zkontrolujte zarovnání a spojení pohyblivých součástí. 
V případě poškození je nechte opravit kvalifikovaným technikem. 
Nepoužívejte zařízení, pokud kterékoli z tlačítek nefunguje správně. 
Na žádný nástroj netlačte, stroj nepřetěžujte, nenuťte jej vykonávat práci většího stroje. Bude 
pracovat lépe a bezpečněji, pokud bude používán k účelu, pro který byl navržen. 
Strojem neposunujte tahem za napájecí kabel. 
Kabel ze zásuvky vytahujte tak, že podržíte zástrčku. Nikdy netahejte přímo za kabel. 
Před odpojením stroje od elektrické energie stroj vypněte vypínačem. 

 
V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti stroje přerušte práci! 
 

1.3 Technické údaje 
Posuv  

Podélný posuv (X) 600 mm 

Příčný posuv (Y) 480 mm 

Vertikální posuv (Z) 360 mm 

Upínání  

Rozměry stolu 500 x 900 mm 

T-drážky 14 x 63/7 

Hmotnost obrobku Max 630 kg 

Rozměry vertikální upínací plochy 250 x 1200 mm 

T-drážky 14 x 63/3 

Hlavní motor stroje  

Třífázový motor (IP54)  

Výkon při 100/40 % ED 3,75 / 4,0 kW 

Otáčky motoru 1750 ot/min 

Točivý moment při 1750 ot/min 368 Nm 

Motor posuvu  

Síla posuvu 1600 N 
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Stabilní rychlost 10-450 ot/min 

Rychloposuv 680 mm/min 

Sklonitelné vertikální frézování  

Držák nástroje ISO 40 

Zdvih vřetene 120 mm 

Úhel vyklopeni +/- 90° 

Rychlostní stupně 18 

Rozsah rychlosti 40 – 2 000 ot/min 

Chladicí zařízení  

Výkon motoru čerpadla 100 W 

Objem nádržky 42 l 

Maximální průtok 25 l / min 

Stupnice ručních koleček  

X, Y a Z osy 0,02 mm 

Vřeteno  0,02 mm 

Elektrické připojení  

Napájení 400 V / 3 / PE 

Frekvence 50 Hz 

Maximální odchylka napětí +6 / -10 % 

Terminál 5,4 kVA 

Pojistka 13,2 A 

Rozměry stroje  

Délka 1500 mm 

Šířka 1800 mm 

Výška 1950 mm 

Hmotnost cca 1450 kg 

Hladina akustického tlaku  

Max. hladina akustického tlaku 
Za následujících podmínek: 
Měření dle DIN 45635, maximální rychlost stroje 
bez zátěže, měřeno ve vzdálenosti 1 m od stroje 
ve výšce 1,6 m. 

80 dB (A) 

Provozní podmínky  

Požadovaná teplota okolí +10° C až +35° C 

Technické změny vyhrazeny! 

 

1.4 Převzetí stroje 
Předem zvažte: 
Je šířka dveří dostatečná? 
Je kapacita zdvihacího zařízení dostatečná? 
Při převzetí zkontroluje: 
Není balení poškozené? 
Je stroj kompletní podle dodacího listu? 
Zkontrolujte zejména základnu stroje, sloup, vertikální upínací plochu, frézovací hlavu, vřeteno, 
vedení posuvu, motory pro osu X a Y, vanu na třísky, rozvaděč, chladicí zařízení, ochranné kryty atd. 
Krabice s nářadím obsahuje plochý a křížový šroubovák, mazací pistoli, sadu klíčů, speciální držáky, 
objímku ISO40MT-3. redukce MT1 a MT2, šrouby, podložky, návod, seznam náhradních dílů atd. 
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V případě nejasností kontaktuje svého prodejce. 
POZOR: Pokud je stroj zabalen do plastové fólie, snímejte ji opatrně, protože v ní může být obsažen 
prach usazený během přepravy. 
 

1.5 Přeprava stroje 
Stroj je dodáván na dřevěné paletě 
Přeprava pomocí vysokozdvižného vozíku 
Vidlice 620 mm 
Uvolněte šrouby upínající stroj k paletě 
Zdvihejte pomocí dvou šroubů s oky (M24), stroj zdvihejte podle obrázku: 

 
 

1.6 Stav stroje při dodání 
Všechny upínací páky jsou utaženy 
Všechna mazací místa jsou namazána 
Otvor pro vřeteno je naplněn olejem 
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1.7 Čištění stroje před použitím 
Nelakované části jsou ošetřeny přípravkem proti rzi. Před použitím je otřete je hadříkem. 
 

1.8 Rozměry stroje 
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1.9 Instalace stroje 
Základy pro stroj 
Nosnost podkladu cca 720 kg/m2  

 
Vodorovnost stroje změřte vodováhou ve dvou směrech. 
Metoda a) 
Do vyrovnávací sady nasaďte nastavující šrouby a jejich pomocí vylaďte vodorovnost. Vyrovnávací 
sada tlumí vibrace a hluk. Potřebujete 4 ks vyrovnávací sady a 4 ks matic (legované). 
Metoda b) nasaďte 4 ks vyrovnávacích nohou s ocelovými šrouby M20x80 mm L. 
 

1.10 Elektrické připojení 
POZOR! Veškerá elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným elektroodborníkem!  
V opačném případě hrozí vážné poranění! 
Potřebný kabel: 4 vodiče (zemnění, L1, L2, l3). Jistič 16A. 
Před připojením se ujistěte, že parametry dodávané energie v místě používání odpovídají 
požadavkům stroje. 
Před připojením stroje ke zdroji se ujistěte, že je stroj vypnutý. 
Stroj musí být náležitě uzemněn. 
Ověřte směr rotace vřetena.  Mělo by se točit po směru hodinových ručiček (při pohledu shora) 
Pokud se točí obráceně, je nutné vyměnit 2 fáze. 
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1.11 Elektroschémata 
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2. Provoz stroje 

2.1 Hlavní části stroje 

 
 

1 Sestava vertikální frézovací hlavy 

2 Kostra stroje 

3 Otočný stůl 

4 Pracovní stůl 

5 Saně 

6 Základna stroje 

7 Skříňka pro připojení kabelu 

8 Převodovka 

9 Hlavní motor 

10 Sestava příčného posuvu 

11 Ovládací panel s výklopným ramenem 

12 Odpojitelný rozvaděč 
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2.2 Ovládání stroje 

 
1 Páka pro nastavení hloubky 

2 Páky pro změnu rychlosti 

3 Páka pro horizontální upínací šroub 

4 Ruční kolečko pro pohyb v ose X 

5 Ruční kolečko pro pohyb v ose Y 

6 Ruční kolečko pro pohyb v ose Z 

7 Páka pro automatický posuv v ose X a Z 

8 Páka pro automatický posuv v ose Y 

 
Nouzový vypínač 
Na pravé straně sloupu je umístěn dodatečný nouzový vypínač. V případě ohrožení je možné jej 
během 1,5 sekundy stisknout. 
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Ovládací panel 

 
9 Nastavení posuvu 

10 Rychloposuv 

11 STOP 

12 START (s kontrolkou) 

13 Připojení el. energie (s kontrolkou) 

14 Nouzový vypínač 

15 Čerpadlo chladicí kapaliny 

16 Volba směru otáčení (3 polohy) 

17 Zastavení vřetene 

18 Spuštění vřetene 

 
Před stisknutím tlačítka START (18) se ujistěte, že: 

1. Spínač na krytu vřetene je v dobrém stavu. 
2. Čidlo na XZ spojovací systém svítí červeně. 
3. Nouzový vypínač je uvolněný. 

 
Ovládání směru automatického posuvu v osách X-Z a Y 
POZOR: Páky je možné používat, pouze když je tlačítko posuvu (9) nastaveno na nulu. 
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2.3 Popis stroje 

2.3.1 Základna stroje 

Tuhá struktura z litiny. 

2.3.2 Chladicí zařízení 

Nádržka s chladicí kapalinou je umístěna pod základnou stroje a hadice se dají rychle připojit. 
Motor čerpadla chladicí kapaliny je ovládán z ovládacího panelu. 
Objem nádržky činí 42 litrů. Průtok kapaliny je 28l/min. 
 
Čištění nádržky na chladicí kapalinu 
Nadzdvihněte kryt základny na vrchu. Při nasazování zpět dbejte na to, aby správně zapadl do žlábků. 
Pravidelně kontroluje čistotu kapaliny. 

 

2.3.3 Kostra stroje 

Je vyrobena z litiny, takže umožňuje stabilitu a klidný chod frézky bez vibrací a s vysokou přesností. 
Kostra stroje je vybavena kryty, takže se snadno čistí. 
 

2.3.4 Saně 

Jsou vyrobeny z litiny odolné proti zkroucení. Saně se pohybují v přesně vyfrézovaných rybinových 
drážkách. Drážky mají dlouhou životnost a zaručují vysokou přesnost. 
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2.3.5 Montáž krytů stolu 

Kryty proti stříkání se skládají ze tří rámů s plexisklem. Snadno a rychle se nasadí a upnou. 

 
1. kryty stolu (3 ks) 
2. plexisklo (4 ks) 
3. kryt upnutí 
4. vana na třísky 
 

2.3.6 Ruční kolečka 

Pomocí ručních koleček lze nastavovat polohu saní přesně a bezpečně. Dílek stupnice činí 0,02 mm. 
Jedna plná otočka kolečkem způsobí posuv o 2,5 mm. 

 
Při automatickém posuvu nelze kolečy otáček. 
 
Stupnice a ukazatel polohy 
Ukazatel polohy lze nastavit tak, aby bylo polohu možné snáze číst. 
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Upnutí polohy saní 
Vertikální a podélný posuv lze upnout pomocí upínacích pák. 

 
Polohu upínací páky lze upravit (její úhel) tak, aby nepřekážela. Nejprve ji povytáhněte a pak jí 
můžete až o 30 stupňů pootočit. 
 
Zastavení podélného vedení 
Podélné vedení (A, A1) lze nastavit pro manuální i automatický posuv. U automatického posuvu lze 
zastavení nastavit pomocí kluzné spojky. 

 

2.3.7 Povrchy pro upnutí obrobku 

Obrobky lze upínat na otočný stůl nebo na pracovní stůl. 
Pracovní stůl 
1200x250 mm, T-drážky podobné DIN 650 
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Referenční drážka ...pro přesné zarovnání upínací prvků či obrobků 
 
Otočný stůl 
900x500 mm, T-drážky podobné DIN 650 

 
POZOR: 
Otočný stůl je upevněn pomocí 4 T-šroubů (M14x50 DIN 787). Pomocí výřezů jej lze nasadit přesně 
vodorovně. 

 
Nasazení a sejmutí otočného stolu. 
 

pro upnutí pomocí 

otočného stolu 
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2.3.8 Převodový systém vřetene 

V příčném posuvu je umístěna převodovka. Ozubená kola jsou vyrobena velice přesně (z tvrzené 
oceli). Otáčky vřetene jsou ovládány třemi pákami. Přechod mezi rychlostmi je velmi hladký. 
Pokud jsou zuby nad sebou, můžete stisknout JOG (krokový posuv). Tlačítko se nachází na pravé 
straně stroje (1). Pokud tuto funkci používáte, nemačkejte tlačítko pro spuštění vřetene! 

           
 
Otočení je možné provést i manuálně, pomocí kolečka (2) – nejprve je však nutné sejmout kryt. 

  
 

2.3.9 Tabulka rychlostí vřetene 

 
 
POZOR: 
Ozubená kola se nacházejí v olejové lázni. Správné množství oleje je doplněno již výrobcem. Kontrolu 
hladiny provedete pomocí okénka. 
Rychlosti neměňte, pokud běží motor, hrozí poškození! 
 

1 
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2.4 Kapacita stroje 
Maximální hloubka frézování pro každý průměr frézovacího nástroje je zobrazena na diagramu. 
Příklad:  
D = 50 mm, t = 8 mm 
Rychlost posuvu = 50 mm/min 
Příklad:  
D = 50 mm, V = 70 mm  
Rychlost posuvu = 6 mm 
Hodnoty platí pro ocel SC45. Pro měkčí materiály platí jiné vztahy. 

 
 
V případě frézování s průměrem nástroje menším než 20 mm se maximální  hloubka frézování 
obvykle řídí instrukcemi výrobce nástroje. Malé průměry již nezávisí tolik na síle stroje, nýbrž na 
nástroji a frézovaném tvaru. 
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2.4.1 Diagram pro určení rychlosti 

  
 

2.4.2 Diagram pro výpočet rychlosti posuvu vřetene 
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2.5 Motor vřetene 
Vřeteno je poháněno AC motorem (3,75 kW) se dvěma řemeny a hřídelí přes převodovku a kuželový 
převod (u vertikálního pohonu) nebo přímo (u horizontálního pohonu). 

   
vertikální pohon horizontální pohon 
 
Kužel vřetene je tvrzen dle ISO-40 , broušení dle DIN 2079 
 Vřetena jsou tvrzená a broušená, jejich soustřednost splňuje kritéria DIN 8615 a odchylka činí 
maximálně 0,005 mm. 
 

2.5.1 Vertikální frézovací hlava 

Před naklopením vertikální frézovací hlavy uvolněte 4 šrouby (1) a natočte hlavu do požadovaného 
úhlu v rozmezí +/- 90° doprava nebo doleva. Stupnice (2) umožňuje přesnost čtení s chybou 1/10. Po 
nastavení 4 šrouby opět utáhněte. 

 
Zdvih vřetene max. 120 mm. Otočení knoflíku 3 proti směru hodinových ručiček vřeteno spustíte. 
Pokles lze číst na kruhové stupnici 4. 
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Nastavení hloubky 
Pokud potřebujete frézovat několik stejných otvorů, lze nastavit požadovanou hloubku předem. 
Sjeďte vřetenem do spodní pozice (požadované hloubky) a utáhněte šroub 4 fixující kruhovou 
stupnici 3. Maximální hodnota na stupnici činí 70 mm. 
 
Upnutí pouzdra vřetene 
Provedeme pomocí páky 5. Úhel páky závisí na průměru upínání a také na síle upnutí. 

 
 
Ochranný kryt pro frézování vrtání 
Uvolněte šroub 1 a nastavte výšku. Nikdy nepracujte bez tohoto krytu. 
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2.5.2 Nastavení vertikálního a horizontálního frézování 

 
 
Vyšroubujte ochranný kryt a sejměte jej.  (1) Chrání spojení převodů před poškozením a znečištěním. 
Pečlivě jej uschovejte. 

 
 
Uvolnění vertikální frézovací hlavy 
Pomocí klíče č.19 uvolněte 2 matice (2) a pak pomocí inbusového klíče 2 šrouby (3). 

 
Vertikální frézovací hlavu lze snadno vyklopit do strany. 
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Nasazení vertikální frézovací hlavy 
Sejměte ochranný kryt ze spojení. Vyklopte vertikální frézovací hlavu zleva dopředu. Pak pootočte 
spojením na rysku po obou stranách (4a 5). Vyskočí kolíky (6) a spojí hlavu s vertikálním kuželovým 
převodem. (Vřetenem otočte ručně). Utáhněte opět matice (2) a šrouby (3). Pozice je zajištěna 
drážkou. 

 
 
Údržba 
Opěrné ložisko (7) jednou ročně promažte 
Výklopnou desku (8), lineární vedení a 2 kuličková ložiska jednou měsíčně ošetřete olejem. 
Radiální rameno a držák mají ložiska, která nevyžadují údržbu. 
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2.5.3 Motory pro strojní posuv  

osa X ..podélná 
osa Z ...vertikální 
osa Y ...příčná 
Posuv je zajištěn invertorovým motorem a helikálním ozubeným kolem. 
Síla posuvu = 1600 N 
Nastavení rychlosti posuvu plynulé v rozmezí 50-450 mm / min 
Rychloposuv 800 mm / min 
Vybaveno kluznou spojkou pro přerušení frézování. 

  
 

2.5.4 Upínání  

Zařaďte nejnižší rychlost vřetene. Nástroj vsuňte do vřetene a zajistěte otočením páčky po směru 
hodinových ručiček (pravosměrný závit). 
Vertikální vřeteno 

 
POZOR: upínací trn a kužel vřetene musí být čisté a bez mastnot! 
Očistěte je před instalací nástroje. 
Utažení provádíme 22mm otevřený klíčem. Kužel vřetene M16 dle ISO-40. 
 
Horizontální vřeteno 
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Po pravé straně příčného vedení se nachází páka pro upnutí trnu. Kužel vřetene M16 dle ISO-40. 
 

2.5.5 Upínací zařízení 

Kužel vřetene dle ISO 40, M16 
Trny (5,6,7) pro vertikální i horizontální frézování 

1 OD-16 Trn s držákem 

2 OD-22 Trn s držákem 

3 OD-27 Trn s držákem 

4 OD-32 Trn s držákem 

5 Redukce ISO 40/MT3 

6 Trn pro MT-2 

7 Trn pro MT-1 

 

 

 
 

2.5.6 Trn se zařízením pro horizontální frézování 

Před instalací trnu jej očistěte od konzervačního oleje. 
Pomocí zdvihacího zařízení přepravte za šroub s okem zařízení pro horizontální frézování ke stroje. 
Nasaďte zařízení na stroj a ujistěte se, že zapadly aretační kolíky. 
Nejprve utáhněte 2 matice pomocí klíče č. 19, poté 2 šrouby pomocí inbusového klíče. 
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3. Údržba a nastavení stroje 

3.1 Mazací plán 
Jednotka vertikální hlavy: Pomocí mazací pistole skrze otvor v krytu hlavy. Poté zkontrolujte, zda je 
hladký chod i při vysoké rychlosti. 
Hlavní převodovka: Nachází se v olejové lázni, kontrolujte hladinu oleje (strojní olej 68) skrze revizní 
okénko (3A) 
Centrální automatický mazací systém: Na všechna vedení strojní olej 46. 
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POZOR! 
Revizní okénko pro kontrolu hladiny oleje musí ukazovat 750-900 cm3. Nepřekračujte hladinu 900 
cm3! 
 

   

6 
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3.2 Doporučené mazání 
Č. Interval Místo Mazivo Objem Poznámka 

1 Týden Vertikální převodovka Mazací tuk 100 ml Zkontrolujte hladký chod 

2 Měsíc Příčné vedení Mazací tuk 50 ml Zkontrolujte hladký chod 

3 Měsíc Kuličkový šroub osy X Mazací tuk 50 ml Zkontrolujte hladký chod 

4 Měsíc Kuličkový šroub osy Y Mazací tuk 50 ml Zkontrolujte hladký chod 

5 Měsíc Kuličkový šroub osy Z Mazací tuk 50 ml Zkontrolujte hladký chod 

6 Rok Hlavní převodovka VG68 750 ml Ověřte revizním okénkem 

7 Rok Horizontální převodovka VG68 150 ml Ověřte revizním okénkem 

8 Denně Všechna vedení VG46 1,5 l Zkontrolujte alarm 

 

Označení dle DIN Doporučení 

Mazací tuk 
DIN 52807 1 

CASTROL 
MOBIL 
OMV 
ROHM 

Mazací tuk MS 3 
Mazací tuk Mobil Special 
Signum LM 
F 80 

Olej pro kluzná vedení 
DIN 51502 ISO VG68 

CASTROL 
ESSO 
MOBIL 

Magnaglide D68 
Febis K68 
Vactra 68 

Hydraulický olej 
DIN 51524/2 ISO VG46 

CASTROL 
ESSO 
MOBIL 

Vario HDX 
Nuto H646 
DTE 25 
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3.3 Doporučené chladicí kapaliny (bez chlóru!!) 

 
 
Doporučení k volbě vhodné chladicí kapaliny 

NEBEZPEČÍ! 
Vodou neředitelná chladicí kapalina může na horkém povrchu explodovat (špička nástroje, třísky)!! 
Snižte riziko ochlazováním nebo používejte vodou ředitelné kapaliny v odpovídajícím zředění. 
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hlavní aplikace vhodné 
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Čištění nádržky s chladicí kapalinou 

 Kapalina musí být skladována v dobře značeném nádobě, aby nedošlo k záměně s jinými 
kapalinami. 

 Zbytky kapaliny představují nebezpečný odpad a nesmí být zařazeny do běžného odpadu. 

 Nesmí být používány odmašťující kapaliny, protože představují zdravotní riziko. 

 Při čištění dbejte na plné odstranění kalu (zejména v rozích). Nečistoty jsou místem množení 
bakterií, které pak snižují životnost. 

 Mastné textilie nepatří do domácího odpadu. 

 Textilie a čisticí prostředky používejte co nejméně (aby tak nevznikal další odpad). 
 
Další informace 
Chybně zvolená chladicí kapalina může značně ovlivnit výrobu a navýšit tak náklady. Po skončení 
životnosti je nutno s kapalinou zacházet jako se speciálním odpadem. 
Při práci je hlavním úkolem kapaliny ochlazovat obrobek a nástroj. Doporučujeme spíše vodou 
ředitelné kapaliny. Při komplikovaných operacích (řezání závitů, žlábků apod.) musí být chladicí 
kapalina směrována zejména mezi nástroj a obrobek. Účinnost odplavování třísek závisí na nastavení 
trysek a také na průtoku a tlaku kapaliny. 
 

3.4 Nastavení vedení 

3.4.1 Nastavení vůle vedení mezi kostrou stroje a sedlem 

                
1. Odkryjte nastavující šroub 
2. Sejměte vanu na třísky a kryt vřetene 
3. Sejměte otočný stůl 
 
Nastavení 
Nastavte měrku na výšku horní vodicí lišty 
Sedlo posuňte doleva a uvolněte 
Přečtěte hodnotu na měrce 
Sedlo doprava, stiskněte a uvolněte 
Přečtěte hodnotu na měrce, sedlo musí zůstat vpravo, max. 0,01 odchylka.  Pokud ne, poněkud 
utáhněte šroub a opakujte postup. Nastavení spodní vodicí lišty provedete obdobně. 
 

3.4.2 Nastavení vůle mezi sedlem a upínacím stolem 

Sejměte otočný stůl 
Otevřete levý a pravý držák ložiska 
 

vodící lišta 
kostra stroje 

sedlo 
nastavující šroub 



Univerzální frézka TRM 900                    Návod k použití                                               

Stránka 32 z 34 
 

Nastavení vlevo: 
Připojte měrku vlevo 
stiskněte upínací stůl a uvolněte na levé straně  
Přečtěte hodnotu na měrce 
Přitlačte upínací stůl a uvolněte nahoru 
Přečtěte hodnotu na měrce 
Upínací stůl musí zůstat nahoře, max. 0,01 odchylka. Pokud ne, poněkud utáhněte šroub a opakujte 
postup. 
 
Nastavení vpravo proveďte stejně jako na levé straně. 
 

 
 

3.4.3 Nastavení vůle mezi kostrou stroje a blokem vřetene 

 

 

Odkryjte přední nastavující šroub, na zadní straně sejměte kryt na držáku vřetene a odkryjte zadní 
nastavující šroub. 
Nastavení vpředu: 
Nastavte měrku na výšku bloku vřetene 
Blok posuňte doleva a uvolněte 
Přečtěte hodnotu na měrce 
Blok posuňte doprava, stiskněte a uvolněte 

stůl 
vodicí lišta 
nastavující šroub 
sedlo 

blok vřetene 
vodicí lišta 

nastavující šroub 
základna stroje 
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Přečtěte hodnotu na měrce, blok musí zůstat vpravo, max. 0,01 odchylka.  Pokud ne, poněkud 
utáhněte šroub a opakujte postup. 
Nastavení vzadu: 
Nastavte měrku na výšku zadní vodicí lišty a dále postupujte stejně jako při nastavení vpředu. 
 

3.5 Nastavení vůle ložiska vřetene 
Matice vertikálního vřetene 
Vyjměte upínací šroub (1) a svrchní kryt (2) 
Uvolněte nastavující šroub z matice (3) 
Nastavte vůli matice (3) pomocí speciálního klíče. 

 
 
Matice horizontálního vřetene 
Sejměte svrchní ochranný kryt 
Vyjměte ozubené kolo ze svrchní části hřídele. 
Uvolněte nastavující šroub z matice (4) 
Nastavte vůli matice (4) pomocí speciálního klíče. 
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3.6 Řešení problémů 
Problém Pravděpodobná příčina Řešení 

 
 
Nevyžádané 
zastavení stroje 

 
 
Aktivován koncový spínač pracovního stolu 

Koncový spínač je špatně 
nastaven. Manuálně posunujte 
stůl, dokud se koncový spínač 
neodkryje. Nastavte bod jeho 
aktivace a zkontrolujte nové 
fungování. 

Porucha koncového spínače. 
Vyměňte jej. 

Nadměrný hluk 
kuličkového 
šroubu 

Nedostatečné nebo žádné mazání Povytáhněte páku mazacího 
systému. 

Zkontrolujte hladinu maziva 
v nádržce, případně doplňte. 

Opotřebení kuličkového šroubu 
nebo matice. Vyměňte. 

Nefunguje motor Spálený jistič Vyměňte. 

Otevřené vinutí v motoru Zkontrolujte vinutí motoru, 
pokud je otevřené, vyměňte. 

Nefunguje 
frekvenční motor 

Spálený jistič Vyměňte. 

Otevřené vinutí v motoru Zkontrolujte vinutí motoru, 
pokud je otevřené, vyměňte. 

Porucha invertoru / chyba programu Řiďte se pokyny výrobce 
motoru. 

Nízký nebo žádný 
průtok chladicí 
kapaliny  

Nízká hladina kapaliny Zkontrolujte hladinu kapaliny, 
případně doplňte. 

Porucha čerpadla Zkontrolujte motor čerpadla, 
případně vyměňte. 

Ucpání třískami a nečistotami Vyčistěte. 

Nečistoty na vstupu čerpadla Očistěte vstup do čerpadla. 

 
 


