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 تراش و کاسه تراش رومیزیدستگاه دیسک  دفترچه راهنمای
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 مقدمه

بررا تهیرره بررر   ۱39۰ف الیررم خررود را ان سررال  ) یونررار ک    شررر م ماشررین سررانی امررین یررن م اوریررن  

دسررتهاه یررای دیررر  تررراش    دانررو و تصصررس لرسررنی و مرردیریم خررود   در نمینرره طرا رر  و تولیررد    

  اسرره تررراش رومیررزی خودریررای برراری و سررواری برررای اولررین بررار در ایررران     درجررا  دیررر  تررراش و  

وا ررد تیقیررت و توسرر ه ایررن  ررروه سرر   بررر  ن داشررته تررا شناسررای  نیانیررای        . شررروک  رررده اسررم 

بررا طرا رر  و سرراخم    مشررتریان و بررا اسررتفاده ان تهنولررونی رون دنیررا و بررا  فرر   یفیررم میصررو        

اسررتا یونرر راک خررود را  ردر ایررن  . ه  ررروه تیقررت بصشررد برره فر ینررد رشررد و توسرر   سررایر ماشررین     

برررای تهامرری و تبرردیی برره یرر  شررر م متمررایز جهررم بقررای و لایررداری در شرررای  سررصم  مرراده میهنررد     

و تررالش خوایررد نمررود  رره بررا یرر   ر ررم جهشرر  برره یهرر  ان شررر تهای موفررت و م ررر  بررین المللرر      

 . در عریه ین م تبدیی شود

 مشتریان محترم،ضروری می باشد. مطالعه نکات زیر برای کلیه

 الزاما قبی ان یر ونه استفاده ان دستهاه  فیلم یای  مونش  ارائه شده توس  شر م مشایده شود. -۱

بررای نمونره و طبرت فریلم     را  چنرد نمونره دیرر    اسره  فالیویری     قبی ان سرویس دی  به مشتری  ابتردا    -۲

 برای شما فرایم شود.تراش داده تا  شنای   امی با دستهاه  مونش  

در یور  وجود یر ونه ایراد یا مشهی در دستهاه ارسرال  ل فرا برا شرماره تمرا  یرای خردما  لرس ان          -3

 فروش تما   ایی نموده و مشهی خود را م ر  نمایید.

توضری  براینهره ا رر دسرتهاه عملهررد درسرم و         ارانت  دسرتهاه شرامی عملهررد دسرتهاه مر  باشرد.       -۴

تراش نداشرته باشرد شرامی  رارانت  بروده و یر ونره خرابر  ق  را  دسرتهاه ان طرر            یییی  در نمان 

 یمچنین در یور  دستهاری یا  مشتری تمام  عواقب و یزینه یای  ن برعهده مشتری م  باشد.

 

دسرتهاه ان  رارانت  سراق      یر ونه تغییر در دستهاه بدون اطالک و یمراینه  برا تولیرد  ننرده یرا نماینرده       

 ه عواقب مرئولیم یا و یزینه یای  ن برعهده شصس مشتری م  باشد.شده و  لی

 :نکات الزم در استفاده و بکارگیری دستگاه

  تما و  تما ب د یرتراش یه باد به دستهاه بهیرین تا براده چدن دستهاه را خراب نهند. -

  ریس  اری نموده تا دستهاه به یور  روان  ار  ند.در یفته چند بار میزیلیب  را  -
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قبی ان جا ذاری سرشفم یای دستهاه داخی شرفم  ره بره شرهی مصروطر  یررم را  امری تمیرز  نیرد           -

 تا شفم بدون لنه  و سالم جای خود برته شود.

موقع بان و برم  ردن دیر  و  اسه ان افترادن  نهرا برر روی شرفم یرای دسرتهاه جلرو یری  نیرد ترا           -

 سرشفم یا  سیب نبینند.

 نکات زیر حتما توجه شود:قبل از تراش دیسک ترمز به 

   ۰7/۰یردم )  7دیر  ترمز نمان  شرروک بره لررنش فرمران میهنرد  ره تراب دیرر  ترمرز بریو ان            -

  میلیمترر باشرد. لرذا     ۲/۰دیرم )   ۲میلیمتر باشد. لذا براده بررداری ان دیرر  یرا  اسره نبایررت  بریو ان       

 رایو عمرر مفیرد تیغچره یرا و       دیم میلیمتر باعث نرانک شردن دیرر  ترمرز و     ۲براده برداری بیو ان 

دیرم برار در    ۲ ی دستهاه میشود.  نم به ذ ر اسم  ه در یرور  داشرتن لبره دیرر    تر  لبره را برا        

 چند نوبم  براده برداری  نید.

 ا ر دیر  ترمز بیو ان  د استاندارد نانک شده باشد ان تراش دیر  خودداری شود. -

برا فرچره یرا برر  سریم   نهرا را  رامال تمیرز نماییرد. در          قبی ان تراش دیر    اسه یا فالیویی   تمرا   -

 غیر اینصور  تراش به شهی ییی  انجام نصواید  رفم.

در یور  امهان ب رد ان بررتن دیرر  ترمرز یرا فالیویری و قبری ان ترراش  نهرا  بررای مشرصس شردن              -

ن دقرم  میزان لنه  یا تاب ان سراعم انردیهاتور اسرتفاده شرود . ب رد ان ترراش نیرز جهرم مشرصس شرد          

 تراش نیز ساعم اندیهاتار استفاده شود.

در یور  مشایده تاب بیو ان  د دیر  یا فالیویری مهرره سرشرفم را شری  ررده و دیرر  یرا  اسره          -

 یا فالیویی را با دسم  ردش داده و مجدد مهره را سفم  نید ) بان و برم مجدد  

خنر  شردن دیرر  ترراش داده      در یور  داغ بودن دیر  ترمز ان ترراش  ن خروداری شرود و ب رد ان     -

 شود.

دیر  یای   ه الماسه شده یا رنگ  ن به بنفو تغییرر داده شرده اسرم ترراش داده نشرود. نیررا بره دلیری          -

 سصت  با ی دیر  ترمز ناش  ان الماسه شدن  ن  تیغچه دستهاه را ان بین میبرد. 

م لروب میباشرد. در    جفرم دیرر  ترمرز برا  یفیرم      ۱5الر    ۱۰نوک یر جفم تیغچه قرادر بره ترراش     -

نروک تیغچره    ۲یور  مشایده تراش ب   یفیم  نوک تیغچه را عرو  نماییرد.  نم بره ذ رر اسرم  ره       

 یای لونی شهی این دستهاه تراش میدید و ان نیرو رو برتن تیغچه برای تراش خودداری نمایید.
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 توضیحات قسمت های کاربردی دستگاه رومیزی: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر سرعم  ردش شفم ایل   برا اسرتفاده ان ایرن  لیرد  ره لنری اینرورتر میباشرد  سرر م           لید  – ۱

 نم بره ذ رر اسرم  ره بره سرایر        ردش دیر  یا  اسه یا فالیویی را با توجه به ق ر  ن انتصراب  نیرد.   

  لید یای موجود در لانی دسم نزنید.

در دسرتهاه جراری یررم.    ر ایرن اسرم  ره بررق     چراغ نشانهر برق  ا ر این چراغ روشن باشد نشرانه  – ۲

 ول  ا ر خاموش باشد  نشانهر این اسم  ه برق در دستهاه جاری نیرم.

  لید استار   با فشار دادن این  لید  سفم ایل  دستهاه شروک به  ردش میهند. – 3

 برای روشنای  داخی  اسه روشن میشود.   LED لید  مپ  با فشار دادن این  لید چراغ  – ۴
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 لید ق ع  ن اظ راری  ا ر این  لید را بره داخری فشرار دییرد بررق  ری دسرتهاه خراموش میشرود.           – 5

 ا ر به سمم عقربه یای ساعم بپیچانید   لید  ناد شده و برق در دستهاه جاری میشود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشهر لنی اتوما    ه در  ن سرعم و جهم  ر م تراش نمایو داده میشود. – 6

                          - 7     سرعم لیو روی و لس روی تراش و  ایو  لید افزایو

 – 8     و لس روی تراشلیو روی   لید نیمه اتوما 
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 - 9     تراش و لس روی  لید اتوماتی  لیو روی

 

 چراغ  جهم ایجاد روشنای  داخی  اسه به  ار میرود. – ۱۰

 لیچ یای نههدارنده چهار  وش تراش  اسه . – ۱۱

دیم میلیمتر بایرت  باشد و بار دی   5  دقم فرمایید  ه  دا ثر باردی  برای  اسه ورنیه باردی  تراش  اسه – ۱۲

 دیم میلیمتر باشد. ۲نرمال 

 یای جغجغه ای نههدارنده یولدریای تراش دیر    ه قبی ان تراش بایرت  سفم شوند.لیچ  – ۱3

 نم به ذ ر  تنظیم  ونیای میزیلیب    ه جهم  ونیا شدن میزیلیب  با شفم ایل  به  ار برده شده اسم. – ۱۴

 میزیلیب  بایرت  مما  و چربیده به این ق  ه باشد.اسم  ه طبت تصویر با   
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 باردی  برای تراش انجام میشود.با استفاده اناین دو ورنیه ورنیه یای باردی  دیر    – ۱5

 لیچ یای جغجغه ای نههدارنده یولدریای تراش  اسه - ۱6

و با برتن  ن اتوما  تراش دستهاه  ار میهند و بابان لیچ یا ورنیه اتوما  میزیلیب   با استفاده ان این ورنیه  – ۱7

 شهی دست  میزیلیب   ار میهند. ردن  ن به 

 فرمان میزیلیب   با استفاده ان این فرمان  میزیلیب  به جلو عقب به شهی دست   ر م میهند. – ۱8

 

 

  

 

 

میزیرلیب  جهرم ترراش  اسره  رردش داده      میزیلیب   برا شری  رردن ایرن لریچ      لیچ ثابم  ننده  – ۱9

سفم  ردن  ن میزیلیب  ثابم میشود.  نم بره ذ رر اسرم  ره قبری ان ترراش بایررت   تمرا         میشود و با 

 بایرت  لیچ سفم شود. 
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لیچ سرشفم  ا ر این لیچ را بان  نیرد سرشرفم ان دسرتهاه جردا میشرود. ب رد ان جرا ندن سرشرفم           – ۲۰

فم در جای خرود میهرم میشرود.  نم بره ذ رر اسرم  ره قبری ان جراندن          با سفم  رده لیچ و مهره سرش

 . فم را  امال تمیز  نیدداخی مصروط  شفم و قرمم مصروط  سرشسرشفم  
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عردد میباشرد  ره  لیره خودرویرای سرواری سردان و         ۱3بره ت رداد    واس ه یای مصروطر  سرواری   – ۲۱

 شاس  بلند را لوشو میدید.

ق رر سرورا    یرای   ره   چرر   . بررای  اسره   عردد میباشرد   6بره ت رداد    براری  واس ه یای مصروط  - ۲۲

 میلیمتر میباشد. ۲۱۰میلیمتر ال   ۱7۰داخل   نها ان 

عردد میباشرند  ره  لیره دیرر  ترمرز و  اسره چرر  یرای           5به ت رداد   سواریقل ه یای  اسه ای  – ۲3

 خودرویای سواری سدان و شاس  بلند را لوشو میدید.

عردد میباشرد. بررای  اسره چرر  و دیرر  یرای خودرویرای          3بره ت رداد    قل ه یای  اسه ای باری – ۲۴

 نیمه سنهین را لوشو میدیند.

 

 

عردد بلبرینرگ قررار  رفتره و سرشرفم یرای ق رر         ۲ ره در میوریرم و مر زیرم     شفم مر زی – ۲5

ره شهی نر و ماده مصروطر  را در برر میهیررد. ایرن ق  ره برا چرخدنرده و و ننجیرر بره           5۰و  3۲   ۲3  ۱5

 موتور  یربهس متصی میباشد.
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و  برررای خودرویررای سررب  3۲و  ۲3  ۱5نرروک میباشررد  سرشررفم یررای ق ررر  ۴دسررتهاه  سرشررفم – ۲6

بررای ترراش    ۱5برای خودرویای باری میباشرد.  نم بره ذ رر اسرم  ره سرشرفم ق رر         5۰سرشفم ق ر 

 مورد استفاده قرار میهیرد. ۲۰6فالیویی یای بوش  مثی لراید یا لژو 

و میهم  رردن دیرر  و  اسره فالیویری برر رو سرشرفم مرورد اسرتفاده         برای برتن  مهره سرشفم – ۲7

 قرار میهیرد. 

 برای خودرویای سنهین مورد استفاده قار میهیرد. 5۰شفم  – ۲8

 مورد استفاده قرار میهیرد ۲۰6برای تراش فالیویی یای بوش  یا یمان لراید یا لژو  ۱5شفم  – ۲9

 برای تراش دیر  و  اسه و فالیویی خودرویای سواری مورد استفاده قرار میهیرد. ۲3شفم  – 3۰

  اسه و فالیویی خودرویای سواری مورد استفاده قرار میهیرد.برای تراش دیر  و  3۲شفم  – 3۱
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ان مهمترین ابزار و قرمتهای دسرتهاه میباشرد.  یفیرم و نروک تیغچره راب ره مررتقیم برا          چه تراشغتی – 3۲

 K20-R8 -DCMTو   lamina یفیم ترراش دارد. تیغچره یرای مرورد اسرتفاده در ایرن دسرتهاه برنرد         

و مصصوص چدن یرتند. دقم فرماییرد  ره ان تیغچره یرای ترراش فرو د یرا اسرتیی ..... بره یریچ عنروان            

استفاده نفرمایید.  نم بره ذ رر اسرم  ره قبری ان بررتن تیغچره  نیرر  ن را بره خروب  تمیرز نماییرد. در             

ایرد  منجرر بره ریرو ریرو  رردن و ترراش نرام لوب خو       یور  وجود براده یا اجرام دیهر نیر تیغچره   

 شد.

برای نههرداری و بررتن تیغچره برر روی یولردر اسرتفاده میشرود و بایررت  ان لریچ          لیچ تیغچه تراش  – 33

 تیغچه استفاده شود.مصصوص 

بررای ثابرم  رردن یولردر در داخری نههدارنرده یولردر مرورد          لیچ  لن نههدارنرده یولردر ترراش    – 3۴

 استفاده میهیرد.
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و دیرر  و  اسره مرورد     5۰مهرره سرشرفم ق رر    لوشرو دادن برین   برای  5۰واس ه النهوی  شفم  – 35

 استفاده قرار میهیرد. 

و دیرر  و  اسره مرورد     3۲برای لوشرو دادن برین مهرره سرشرفم ق رر       3۲واس ه النهوی  شفم  – 36

 استفاده قرار میهیرد. 

و  ۲3ترراش برین مهرره سرشرفم ق رر      بررای لوشرو دادن و    ۲3واس ه مصروط  و النهروی  شرفم    – 37

 دیر  و  اسه مورد استفاده قرار میهیرد.

و  ۱5بررای لوشرو دادن و ترراش برین مهرره سرشرفم ق رر         ۱5واس ه مصروط  و النهروی  شرفم    – 38

 فالیویی یای بوش  مورد استفاده قرار میهیرد.

قل ره یرای  اسره ای و واسر ه     سرتفاده ان ایرن بروش یرا      برا ا   ه ۲3به شفم  3۲وس ه تبدیی شفم  – 39

 یم استفاده  رد. ۲3یای مصروط  را میتوان برای شفم ق ر 

 ه برا اسرتفاده ان ایرن بروش یرا  قل ره یرای  اسره ای و واسر ه           ۱5به شفم  3۲وس ه تبدیی شفم  - ۴۰

 یم استفاده  رد. ۱5یای مصروط  را میتوان برای شفم ق ر 
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عردد بررای ترراش     ۲ ه تیغچه تراش برر روی  ن برا یر  عردد لریچ بررته میشرود .         یولدر تیغچه  – ۴۱

 عدد برای تراش  اسه بر روی دستهاه قرار میهیرد.  ۱دیر  و 

و برا   ره  ایرا سرالور  یرم  فتره میشرود  مجموعره قلمبنرد برر روی  ن سروار شرده             میز یلیب  – ۴۲

 دینام  یربهس دار و مدار ) برد   به شهی اتوما  و دست  جلو عقب میشود. برای تنظیم استفاده ان 

قلمند جهم تراش به توجره بره وجرود شریار برر روی میزیرلیب   قلمبنرد میتوانرد برر روی  ن بره شرهی            

 دست  جلو عقب و چپ و راسم شود. 
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ه دیرواره  میرز یرلیب  بر   لیب   موقع تراش اتوما  یا جلرو عقرب  رردن دسرت  میزیر     بایرت  دقم شود  ه 

جلوی   یرنهنه یا موقع بر شم میز یرلیب  بره عقرب  در انتهرا  یرر نهنره. در یرور   یرر  رردن بره           

 چرخدنده یای  یربهس  سیب وارد میهند و اتوماتی  دستهاه ان  ار م  افتد.

  نم به ذ ر اسم  ه با بانک

میهیررد  ره     ایرن لریچ بررای براردی  بررای ترراش  اسره مرورد اسرتفاده قررار           لیچ ورنیه باردی  – ۴3

میلیمترر برراده بررداری     ۱انتهای لیچ به ی  ورنیه  رد متصی یررم  ره یر  دور  رردش  ن برابرر برا       

دیرم یرا یمران یر  لرنجم  رردش ورنیره میباشرد.          ۲یرم  ه استاندارد باردی  بررای دیرر  و  اسره    

م برراده  دیر  ۲ی ن  طبت درجه بندی  ه بر روی  ن انجرام شرده اسرم  ان رقرم یرفر ترا یر  بره انردانه          

 بردای میهند. 

 

 :لدر تراش برای تراش فالیویلحوه قرارگیری هون
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 گ زنی:برای سناسپیندل بستن حوه ن

 


