GRĘŽIMO MAŠINA 5800
Pospaudiminiam gręžimui
Gręžimo mašina 5800 gali būti naudojama plieninių,
ketinių, asbocementinių ir plastikinių vamzdžių
gręžimui.
Kai gręžiama po spaudimu, susidariusios drožlės
pašalinamos per specialiai tam sukonstruotą angą.
Grąžto sukimas atliekamas terkšliniu raktu. Grąžtas
pirmyn stūmiamas sparnuotos grąžto stūmimo
veržlės pagalba.
Terkšlinis mechanizmas ant grąžto veleno
fiksuojamas paprastu užraktu.
Gręžimo mašinos tvirtinimo ant sklendės ar balno
adapteriai yra su guminiais sandarinimo žiedais
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GRĘŽIMO MAŠINA 5800
Pospaudiminiam gręžimui
Nr. 5820 gręžimo mašina
Nr. 5810 gręžimo mašinos komplekto dėžė
Nr. 5830 terkšlinis raktas
Nr. 5840 velenas
Grąžtas plieniniam, ketiniam ir
asbocementiniam vamzdžiui
Grąžtas 1“- Ø 24
Grąžtas 1 1/4“- Ø 29
Nr. 5850
Grąžtas 1 1/2“- Ø 35
Grąžtas 2“- Ø 40
Grąžtas PVC-PE vamzdžiui
Grąžtas 1“- Ø 24
Grąžtas 1 1/4“- Ø 29
Nr. 5860
Grąžtas 1 1/2“- Ø 35
Grąžtas 2“- Ø 40
Redukcinis adapteris su guminiu sandarinimu
2“- 1“
2“- 1 ¼“
Nr.5890
2“- 1 ½“
2“- 2 ½“
Nr. 5900 Vienodo diametro adapteris su
guminiu sandarinimu 2“- 2“
Nr. 5910
Raktas 5 dydžio
Nr. 5920
Veržliaraktis adapteriui 2vnt.
Balno peilis uždarymui
1“- 1 ¼“
Nr. 8401
1 ½“- 2“
Gręžimo mašinos Nr.5800
komplekto su dėžė svoris 17,5kg.

Grąžtas alternatyvus grąžtui Nr. 5850
Plieno ir CI vamzdžių grežimas
Grąžtas 1“- Ø 24
Grąžtas 1 1/4“- Ø 29
Nr. 5870
Grąžtas 1 1/2“- Ø 35
Grąžtas 2“- Ø 40
Nr. 5940
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GRĘŽIMO INSTRUKCIJA
1.

Pagal gręžiamo vamzdžio medžiagą, pasirinkite tinkamą grąžtą (12) ir užsukite jį
ant gręžimo mašinos veleno (5).
Užstumkite ant grąžto šešiakampę fiksavimo įvorę (11).

2.

Naudodami vienodo diametro arba redukcinį adapterį (10), prisukite gręžimo
mašiną prie sumontuotos ant vamzdžio sklendės.

3.

Patikrinkite, kad sparnuota grąžto stūmimo veržlė (3) būtų aksukta į pradinę padėtį
(iki raudonos žymos).

4.

Stumkite gręžimo mašinos veleną (5) su grąžtu pirmyn, kol jis atsirems į vamzdį.
Nustatyti gręžimo mašinos veleną taip, kad ant jo esančios išpjovos (grioveliai) eitų
lygegrečiai terkšlės fiksavimo varžtui (2).

5.

Pakelkite aukštyn gręžimo mašinos veleną tiek, kad terkšlės fiksavimo varžtas (2)
sutaptų su vieną iš ant veleno esančių išpjovų ir užfiksuokite varžtą. Jei gręžiate po
spaudimu, prijunkite žarną prie atvamzdžio (9) ir rutulinį ventilį laikykite atsuktą.

6.

Gręžimas atliekamas sukant veleną su grąžtu terkšliniu raktu ir paduodant jį
pirmyn sukant sparnuotą grąžto stūmimo veržlę.
Kad išvengti grąžto sugadinimo, veleną reikia sukti nuosaikia jėga. Jei velenas
sunkiai sukasi, reikia šiek tiek atsukti atgal sparnuotą grąžto stūmimo veržlę ir
toliau sukti veleną.

7.

Pragręžus skylę, atsukite atgal sparnuotą grąžto stūmimo veržlę (3) į pradinę
padėtį (iki raudonos žymos).
Jei įsipjovimas buvo atliekamas po spaudimu, prieš nuimant gręžimo mašiną,
atpalaiduokite terkšlės fiksavimo varžtą, ištraukite gręžimo mašinos veleną į viršų ir
uždarykite sklendę.

UAB INDUSTEK
Dariaus ir Girėno g.107
LT-02189 Vilnius

tel. (+370) 5 27 00 225
fax. (+370) 5 27 00 227
mob. (+370) 685 62264

