
 

Menetmagkitekerő egység 

„Információ és segédlet szerszámkészítőknek“ 
 

Menetmag beépítése és rögzítése   

 

A menetmagot (3) a magtartóba (1)  

rögzítjük. 

A menetmagot kettő hernyócsavar rögzíti a 

magtartóban. Ügyelni kell arra, hogy a hernyócsavarok 

a menetmagra szerelt kulcsnyílásra egzaktul zárjanak. 

A menetmag és a magtartó között 1 mm biztonsági 

résnek kell maradnia. 

Ajánlások: 

 Felhasználásnál a maghűtésnél ajánlatos egy 

szűrőt és egy nyomásszabályzót a tápvezetékbe 

építeni. 

o Szűrő 1/4“ SR-FI-0001-B 

o Szűrő 3/4“ SR-FI-0002-B 

o Nyomásszabályzó SR-DW.003 

 További információkat a használati utasításban 

talál. 

 

Az egység rögzítése és beállítása: 

A rögzítő furatok pirossal jelölve. 

 Menetkitekerő egységet (5) a szerszámra (6) a (7) jelű csavarokkal rögzíteni, „nem véglegesen, lazán 

meghúzni“. 

 Az egységet a szerszámon a maggal központosítani és a (7) jelü csavarokat meghúzva fixen rögzíteni. 

 Az egység ellenőrzése egyenletes ki-bejárásra. A centrikus beállítással a mag ütésének kizárása. 

Az elmozdulás kizárására lehetőség van egymagos kivitelnél arra, hogy a vezetőmenetet és az alaplapot 

illesztőszeggel rögzítsük. Többmagosnál nem ajánlott, mert túlhatározottsághoz vezethet. 
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Menetbekezdés beállítása: 

Menetkitekerő egységet ütközésig behajtani, a pozíciót az alaplapon és a 

vezetőmeneten jelölni . Belső kulcsnyílású csavarokat (1) kicsavarozni és a 

motort (2) illetve a védőlapot (3) leszedni. Csavarokat (4) meglazítani. Az 

egységet (fogaskerék, magtartó, vezetőmenet) behajtási iránynak megfelelően 

a kívánt fokig tekerni. Végül mindkét belső kulcsnyílású csavarral (4) újra 

meghúzni. Majd a vezetőmenetet (6) az alaplapon (5) meglévő Ø3 – as 

furatnál megfúrni és illesztőszeggel rögzíteni.

 

Végálláskapcsoló beállítása és szerelése: Beékelődött menetkitekerő egység oldása 

 

Végálláskapcsolót és az érzékelő gyűrűket 

pozícionálni és rögzíteni. A gyártási folyamat során 

utánállítás szükséges lehet. Az érzékelőgyűrűk a 

magra épített csőre vagy a maghűtésre vannak 

rögzítve. Végálláskapcsoló  hatlapfejű anyával (2) 

a tartólemezhez van rögzítve. 

 

A fogaskerék furataival spec. kulccsal (lásd ábra), vagy 

a magmenet kulcsnyílásaival. 

További lehetőségek: 

 Nyomás és paraméter ellenőrzése és beállítása 

   Fröccsöntő szerszám szelepeit ellenőrizni 

A menet kitekerés iránya függ a menetiránytól: 

(Bal vagy jobb menetes). 

Maghűtés szerelése 
   

 

  

A hűtő csatlakozókat a megfelelő helyre csavarozzuk.  

Figyeljünk a megfelelő tömítésre és annak tisztaságára!! A maghűtést 

csak gyári alumínium tömítőgyűrűvel szereljük. 

A hűtőcsövet vágja méretre. 

A kulcsnyílással (pirossal jelölve), a maghűtést óvatosan betekerjük és 

meghúzzuk. 
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