
Felhasználói útmutató  

A működést garantáló ellenőrzések   

A műszaki fejlesztés eredményeként a tartalomban változások történhetnek 

 

  

 

Tisztelt Felhasználó! 

 

Kérjük, hogy az összeállítási rajz, illetve a használati útmutató figyelembe vételével az alábbiak szerint végezze el azokat az 

ellenőrzéseket, amelyek biztosítják termékeink megfelelő működését 

 

Főorsó 

□ Az orsó belső kontúrja megegyezik az OTT-Jakob összeállítási rajzán szereplővel? 

Szerszámok 

SK: HSK: 

□ A szerszám méretei megegyeznek a vonatkozó 

szabvány adataival? 

□ 

 

A szerszám méretei egyeznek a DIN 69893 

számú szabványban megadott értékekkel? 

A belső hűtőközeg átvezetésű szerszámok el 

vannak látva szögben állítható hűtő-

kenőfolyadék továbbító csővel? 

Biztosítva van, hogy a nem belső hűtőközeg 

átvezetésű szerszámok használata esetén azok 

ne legyenek hűtő-kenőrendszeri nyomás alatt? 

□ 

 

 

□ 

Kioldó egység 

□ Az adapter az orsó végén biztosítva van Loctite alkalmazásával? 

□ A szerszámbefogás – szerszámkioldás csatlakozói megfelelnek a szerelési útmutatóban leírtaknak? 

□ Flexibilisek a csatlakozások (a kioldó egység lökete)? 

□ A hidraulikus és/vagy pneumatikus rendszer nyomása megegyezik az összeállítási rajzon előírttal?  

□ Az „X” beállítási méret (EM) az előírás szerinti? –(Csak befogópatronos konstrukció esetén) 

□ Szerszám befogási pozícióban az orsó szabadon forgatható? (a patron nem érintkezhet az adapterrel 

forgás közben) 

Forgó bevezető 

orsóvégre rögzítve: a kioldó egységben: 

□ Biztosítva van, hogy ne legyen külső erőhatás a 

forgó bevezetőn? (tömlőhúzás, tömítés, csövek 

stb.) 

□ A hűtőfolyadék és sűrített levegő csatlakozások 

megfelelően vannak bekötve? 

 

□ Az orsó működésekor a forgó bevezető palástján 

mért ütés értéke a megengedett határok közé 

esik? 

□ Biztosítva van a folyamatábra szerinti működés? 

A forgó bevezető biztosítva van a kioldó 

egységben? 

□ A szivárgó csatlakozók az útmutató szerint vannak bekötve? (A szivárgó folyadék lefolyása akadálytalan? 

□ Az nyomásértékek és a szűrési fokozat az ajánlások szerinti? 

□ A hűtőfolyadék a biztonsági útmutatásokban leírtakkal megegyező tulajdonságú? 

Befogópatron 

□ A beállítási méret (EM) megfelelő? (Összeállítási rajz) 

□ Az első 100 befogási ciklust követően megtörtént–e a befogópatron után-rögzítése és az EM beállítási 

méret újra ellenőrzése? 

□ HSK patronok esetén: megtörtént a patron előírások szerinti, megfelelő kenése? 

IS-rendszerű szerszámbefogó 

□ Rögzítve van a nyomás alatt lévő hajtómű (nyitott helyzetben) a menetes csapokkal? 

□ Biztosítva vannak a menetes csapok? 

Automatikus szerszámcsere 

□ A szerszám nekifeszül-e a befogópatron felfekvő felületének és követi-e annak elmozdulását a 

szerszámrögzítés során? 

□ Biztosított-e, hogy az orsó forgása csak a szerszám megfelelően rögzített állapotban indulhat? 

(lekérdezés; „szerszám a megfelelő pozícióban” jelzés) 
 


