
 

 

Menetmagkitekerő egység 

„Konstruktőröknek információ és segédlet“ 

Függőleges motorok csatlakozási dimenziói: 

OML kivitel 

OMM kivitel     Résolaj csatlakozás OMM 

OMP kivitel Résolaj csatlakozás 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!! 

Minden egységhez, egy szabad maghúzó szükséges! 
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Az alaplapon rögzítési 

furatok (pirossal jelölve) 

vannak, amik segítségével 

az egész egység 

rögzíthető. 

Egymagos kivitelnél a 

vezetőmenet 

illesztőszeggel az 

alaplaphoz rögzíthető.  

 

A végálláskapcsoló pontatlanságából 

adódóan nem lehet a menetmélységet 

pontosan pozícionálni, emiatt kell a 

magtartónak egy ütközési felületet 

biztosítani 

Egy feleslegesen túl magas felületi nyomás 

elkerülése érdekében az ütközési felületet 

a lehető legnagyobbra kell tervezni. 

Ajánlások maghűtéssel rendelkező 

menetmagkitekerő egységhez  

Amennyiben a kihajtó egység 

maghűtéssel rendelkezik a következő 

pontokat kell figyelembe venni: 

 Egy további tömítést (O-gyűrű) kell 

a magra helyezni. 

 A hűtési csatorna hosszát és 

átmérőjét a meglévő 

adottságokhoz kell igazítani.  

 Egy hűtőközegszűrőt és egy 

nyomásszabályzót kell beépíteni. 

o Szűrő 1/4“ SR-FI-0001-B 

o Szűrő 3/4“ SR-FI-0002-B 

o Nyomásszabályzó SR-DW-003 

Biztonsági távolság, központosítás, rögzítés A szükséges kihajtási hossz átvitele 

  

A magot a magtartóba kell rögzíteni. 

A menetmag és a magtartó között 

1mm biztonsági rést kell biztosítani. 

A magot úgy kell pozícionálni, hogy 

magát központosítsa, vagy biztosítani 

kell egy plusz vezetést. 
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FONTOS információ: 

 A tűrésmezőt a szerszám adottságaihoz igazítva a tervezőnek kell meghatároznia  

 Az ütközési felületnek nagy szilárdságúnak kell lennie. Deformáció nem léphet fel. 

 A csatlakozó méretei és a beépítési méretek elérhetőek a CAD-adatokból 

 A végálláskapcsolók tartólemeze eltávolítható és a szerszámra szerelhető. 

 További információk a használati utasításban találhatóak 

 

A kihajtó egység rögzítési lehetőségei A magtartónak ütközési felületet kell biztosítani 

Azon alkatrészek amik a 

magtartóval vannak 

összeköttetésben, határozzák meg 

a be- és kihajtási mozgást. pl.: 

 maghosszabbító cső 

 maghűtés 

 szögben dolgozó egység karja 
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