
 

 

Menetmagkitekerő egység 

„Segédlet és információ a szerszám beállításához“  

A függőleges  hidromotorok csatlakozási dimenziói  : 

OML kivitel 

OMM kivitel  Résolaj csatlakozó  OMM 

OMP kivitel Résolaj csatlakozó OMP 
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FONTOS információ: 

A hidromotor forgásirányát a fő csatlakozók „Hauptanschlüsse“ 

megcserélésével lehet módosítani. A plombált csavarok oldása és kiszerelése 

nem megengedett!! 
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Variáns 1:Mechanikus oldás: 

 A fogaskerék furataival spec.kulccsal (lásd ábra) 

 A magmenet kulcsnyílásaival 

Variáns 2:Automata oldás 

 A paramétereket és nyomásokat ellenőrizni, ha kell 

beállítani. (Kitekerő nyomást fokozatosan a 

maximálisig emelni)  

 A fröccsöntőgép szelepeit ellenőrizni. 

 

Kikapcsolt egységnél naponta egyszer 

alacsony viszkozitású, WD40, vagy ahhoz 

hasonló kenőanyagot permetezzen a 

magtartó és meghajtó fogaskerék résébe. 

Az alacsony viszkozitású olajpermet a 

magtartón végigfutva a vezérmenetbe jutva 

gondoskodik a szükséges kenésről. 

Zsíros vagy grafitos kenőanyagot nem 

szabad használni. 

 

A magkitekerő egység rögzítése Beállítás és üzembe helyezés 

 

A magkitekerőt (5) a szerszámra (6) a (7) jelű 

csavarokkal rögzíteni, „nem véglegesen, lazán 

meghúzni“. 

Az egységet a szerszámon a maggal 

központosítani és a (7) jelű csavarokat 

meghúzva fixen rögzíteni. 

Az egység ellenőrzése egyenletes ki-

bejárásra. A centrikus beállítással a mag 

ütésének kizárása. 

 

A magtartót (vezető menetmag) ütközésig 

betekerni (B ábra). Ha ezt a geometria nem 

teszi lehetővé, egy megfelelő ütköző felület 

kialakítását kell megoldani. 

A végálláskapcsolók és gyűrűk 

pozícionálnak és biztosítanak. A gyártási 

folyamatban egyéb beállítások is 

szükségesek lehetnek.

Beékelődött magkitekerő vészoldása                                                                                            Karbantartás: a magkitekerő egység kenése 
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FONTOS információ: 

 A magkitekerő oldásiránya függ a menetiránytól (jobb, vagy balmenet) 

 A magkitekerő kenéséhez nem használható zsír vagy grafittartalmú anyag. Gyártói javaslat: napi egyszeri alacsony viszkozitású olaj-

permet, mint a WD40. 

 Maghűtés használatakor az alábbi kiegészítők ajánlatosak:  

Hűtőközeg szűrő (SR-FI-0001-B vagy SR-FI-0002-B) és egy nyomásszabályzó SR-DW-003 

 

  
Kitekerés legalább  

80 – 100 bar-al 
Betekerés max.  

10 – 30 bar-al 

 

 

 

 

 

 maximum: 140 bar 
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