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Popis
Závitovací zařízení je jednoúčelové strojní zařízení ke zhotovení závitů M4 
v automatických cyklech řízených jednočlennou obsluhu. Obráběnými díly 
jsou dva typy kovových hadicových spon.
Obsluha upíná vždy dva kusy stejného typu dílu do přípravku uchyceného 
na otočné desce stolu. Následně se otočením otočné desky díly přesunou 
do pracovního prostoru za ochranné plexisklo a otočný stůl se zajistí 
zajištěním (před plexisklem). Obsluha spustí pracovní cyklus stlačením 
dvou spínačů START dvouručního ovládání pro zvýšení ochrany před úrazy
rukou. Spuštěním proběhne automaticky celý cyklus zhotovení závitů M4 
současně pro dva kusy včetně spuštění a zastavení mazání. V průběhu 
tohoto pracovního cyklu založí obsluha další dva kusy dílů do přípravku na 
otočném stole v prostoru zakládání dílů (před ochranným plexisklem). Po 
vyjetí závitovacích hlav do horní polohy a automatickém zastavení otáček 
se proces stále opakuje.

Vybavení a možnosti:
• zařízení tvoří rám, kde jsou upevněny veškeré dílčí komponenty

• v dolní části rámu je uchycena nádrž s čerpadlem a filtrem pro 
rozvod mazacího oleje a elektrický rozvaděč

• v horní část rámu je upevněna základní deska stolu v nerezové 
sběrné vaně oleje. Na základní desce je ukotven stojan 
s jednotkou pro řezání závitů - Synchro tapper, který má otáčky 
vřetene a posuv synchronizován speciálním mechanickým 
převodem. Synchro tapper umožňuje bleskové přiblížení 
k obrobku rychloposuvem a přesné nastavení koncové polohy. 
Synchro tapper je doplněn dvouvřetenovou závitovací hlavou 
pro osazení dvou závitníků. V přední části základní desky  je 
otočná deska stolu s indexovými čepy a čidly pro hlídáni polohy 
otočné desky. Otočná deska stolu je osazena dvěma přípravky 
pro upnutí vždy 2 ks dílů současně.

• na čelní straně jsou rozmístěny
• spínače START pro dvouruční ovládání
• tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

• na levé straně na rozvaděči RDAC jsou rozmístěny
• ovládací panel PLC Unitronics Jazz
• tlačítko RESET
• Hlavní vypínač

Základní technická data
Délka: 900 mm
Šířka: 627 mm
Výška: 1642 mm
Hmotnost: 588 kg
Napájení:                       3 NPE  400/230V  AC 50Hz TN-S

Závitovací zařízení 41200
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