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1. Všeobecné informace 
 

Děkujeme, že jste si zakoupili jeden z našich strojů a doufáme, že s ním budete plně 

spokojeni. 

 

Tato příručka obsahuje všechny pokyny pro instalaci, seřízení, provoz a údržbu ukosovacích 

strojů s vnějším upnutím serie ISD a ISF v souladu s platnými bezpečnostními normami.   

 

Informace a údaje v této příručce mohou být předmětem změn v důsledku dalšího 

zdokonalování strojů. Pro odstranění všech pochybností se při zjištění rozdílů 

prosím obraťte na společnost N.KO Machines. 

 

Na stroji nikdy neprovádějte žádné operace předtím, než si přečtete pokyny v příručce a 

porozumíte jim. Velká část nehod, které se na pracovišti stanou, je způsobena tím, že se 

nedodržují pokyny a doporučení obsažené v příručce. 

Grafické symboly v příručce jsou použity pro zdůraznění důležitých informaci týkajících se 

bezpečnosti a provozu stroje. 

 

 Pozor: 

Důležité informace pro osobní bezpečnost obsluhy. 

 

 Důležité: 

Pokyn, který je nutno dodržovat pro zajištění správného provozu stroje. 

 
 
 

2. Popis ukosovaček trubek s vnějším upnutím, automatickým 
posuvem a funkcí dělení trubek 

 
 

Mobilní ukosovací systémy s vnějším upnutím serie ISD a ISF, používejte pouze 

k následujícím činnostem: 

Modely ukosovaček serie ISD a ISF jsou určeny pro dělení a ukosování trubek v celkovém 

pracovním rozsahu 10 až 1066. 

Prstencové modely Pipe - Line umožňují jako jediné v nabídce, kromě úkosování i dělení 
potrubí kdekoli v jeho délce. Prstenec je možno rozebrat a nasadit na trubku i ve specificky 
obtížných podmínkách. Například ve výkopech. 
Stroj vždy chraňte proti dešti, sněhu a dalším nepříznivým vlivům počasí. 
 
 



4 
 

Mobilita umožňuje práci na potrubých různých průměrů, v různých podmínkách. 
Robustní provedení umožňuje přesné a bezpečné obrobení trubek s rozsahem Ø10 - 1066mm 
(0,39“ – 41,33“). 
Stroje jsou konstruovány pro operace na průběžném potrubí. Stroj dokáže trubku dělit a 
zároveň vytvářet úkos. Úhel a tvar úkosu je volitelný. 
Stroje jsou po nastavení schopny rychle a opakovaně připravovat konce trubek pro svařování. 
Snadná instalace zařízení. 
Použitelné na všechny obrobitelné kovy včetně nerezových ocelí. 
Konstrukce vnějšího upnutí předurčuje stroj pro dělení potrubí například v podmínkách 
výkopu. 
Speciální verze stroje pro větší průměry až do Ø2300mm (na poptávku) je možné objednat s 
hydraulickým pohonem nebo ve verzi s řízeným servopohonem 

 
Elektrické verze strojů: 

 Stroj je osazen vysokovýkonným elektromotorem v kovovém šasi se zvýšenou 
odolností. 

 Napětí 230V/50Hz. 

 Výkon motoru 0,9 – 2,5 kW (dle typu) 
 
Pneumatické verze strojů: 

 Tyto pohony jsou zvlášť vhodné do výbušných prostor. 
 Pracovní tlak 6 – 15 bar 

 Požadovaný průtok vzduchu 1500 - 3600 L/min 
 (přívod vzduchu musí být vybaven filtrační a přimazávací jednotkou) 

 
 

3. Identifikační údaje 
 

Identifikační údaje ukosovacích systémů jsou uvedeny na štítku, připevněném na tělese stroje. 

 

4. Zkoušky 
 

Ukosovací systémy jsou zkoušeny v naší technické zkušebně. 

Během této zkoušky je odzkoušena správná funkce stroje. 

 

5. Záruky 
 

Na mobilní ukosovací systémy s vnějším upnutím serie ISD a ISF, poskytuje prodávající 
záruku, že zboží nebude mít materiálové a výrobní vady po dobu 12 měsíců ode dne dodání 
zboží.  
 
Na bezvadnou funkci zboží a použité materiály je poskytována záruka po dobu 12 měsíců ode 
dne dodání zboží.  
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Prodávající se zavazuje zajistit odstranění veškerých případných vad, na něž se vztahuje 
záruka, bezplatně a bez zbytečného odkladu tak, aby mohl kupující zboží řádně užívat.  
Uplatní-li kupující práva z odpovědnosti za vady, na něž se záruka nevztahuje, uhradí 
prodávajícímu náklady s tímto spojené. 
 
 
Výrobce považuje záruku za neplatnou v případě: 
 

 nevhodného používání stroje. 
 používání v rozporu s národními nebo mezinárodními normami 

 nesprávné instalace 
 vadného přívodu elektrické energie, nebo tlakového vzduchu a jeho špatné kvality 
 vážných nedostatků v údržbě 
 neoprávněných modifikací anebo zásahů 
 používání jiných než originálních a výrobcem schválených náhradních dílů a příslušenství 

pro dotyčný model 
 úplného nebo částečného nedodržování pokynů této příručky 

 výjimečných událostí, přírodních kalamit, či jiných. 
 

6. Bezpečnostní předpisy  
 

 Pozor: 

Před započetím práce pečlivě prostudujte pokyny a seznamte se s provozními 

postupy a použitím zařízení. 

Pro zamezení vzniku úrazu dodržujte následující: 
 

Před započetím práce zkontrolujte, zda stroj není mechanicky nebo jinak poškozen.  
Stroj uvádějte do provozu jen v případě, že není nijak poškozen přívodní kabel (u 
modelů s pneumatickým pohonem kontrolujte přívodní hadici tlakového vzduchu a 
vzduchové spojky). 
 
Stav stroje pravidelně kontrolujte. V případě poškození je ihned nechte vyměnit v servisu, 
který má oprávnění takovéto opravy provádět. Kontaktujte vašeho dodavatele.  
 
Zaměstnavatel je povinen informovat obsluhu o bezpečnostních normách a zajistit, aby byly 
dodržovány. Přesvědčit se, že pracovní prostor je dostatečně velký a dobře osvětlený. 

 
Označení „obsluha“ znamená osobu, která stroj instaluje, provozuje, seřizuje, provádí jeho 
údržbu, čistí ho a opravuje. 

 

 Pozor: 
Před započetím práce musí být obsluha obeznámena s vlastnostmi stroje a 
musí mít  přečtenou celou tuto příručku. 
 

 Pozor: 
Při práci se strojem je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nosit ochranné 
pomůcky pro bezpečnou práci.  
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Obsluha (se) musí vždy: 

 
1. Musí být seznámena  a proškolena s obsluhou zařízení. 
2. Ujistit, že všechny bezpečnostní kryty jsou namontovány a že bezpečnostní zařízení jsou 

funkční, než stroj spustí. 
3. Vyhýbat se nošení typu oděvu nebo šperků, které by se mohly zachytit v pohyblivých 

částech. 
4. Nosit schválený bezpečnostní oděv, jako například obuv s neklouzavou podrážkou, 

chrániče sluchu a ochranné brýle. 
5. Udržovat pořádek na pracovišti. Nepořádek zvyšuje riziko nehod.  
6. Udržovat dostatečný odstup od rotujících částí. 
7. Aplikovat bezpečnostní normy, dohlédnout na to, že jsou vždy dodržovány a pokud má 

pochybnosti, znovu nahlédnout do této příručky předtím, než učiní jakákoliv opatření. 
8. Obrátit se na dodavatele stroje, když závady, které způsobují nefunkčnost stroje, 

nemůže odstranit, když se závady týkají poruchových částí nebo nepravidelnosti chodu. 
 

 
Osobní ochrana proti úrazu 
při práci používejte ochranné brýle, pevnou pracovní obuv, ochranu sluchu, vhodnou pokrývku 
hlavy, popř. ochranou helmu. 
 

1. Stroj připojujte na rozvod tlakového vzduchu pouze v případě, že je spouštěcí ventil 
stroje v poloze vypnuto (pro zařízení s pneumatickým pohonem). 

2. Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozené zařízení, přívod elektrické 
energie nebo přívod tlakového vzduchu (pro zařízení s pneumatickým pohonem). Při 
použití nesmí být přívod tlakového vzduchu ani elektrické energie vystaven vysokým 
teplotám, olejovým nečistotám a ostrým předmětům. 

3. Nepoužívejte přístroj s jakýmkoli poškozením. 
4. Zařízení chraňte před vlhkostí a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. 
5. Zajistěte dobré osvětlení pracoviště tak aby se zamezilo riziku možného úrazu či 

poškození zraku. 
6. Pozor, pracovní nástroj je ostrý, hrozí nebezpečí poranění. Při výměně používejte 

ochranné rukavice. 
7. Obráběný materiál, musí být vždy pevně upnutý.  
8. Během práce si dejte pozor na přívodní hadici, měla by vždy být volně položená na 

zemi mimo opracovávaný materiál a jiné ostré předměty (pro zařízení s 
pneumatickým pohonem). 

9. Po práci odpojte zařízení od zdroje elektrické energie nebo od přívodu tlakového 
vzduchu (pro zařízení s pneumatickým pohonem). 

10. Nepřetěžujte motor stroje. Stroj pracuje nejlépe, když není přetěžován. 
11. Věnujte pozornost nebezpečí poranění horkými šponami. 
12. Pokud stroj nepoužíváte, musí být před uskladněním řádně očištěn a ošetřen proti 

korozi. 
13. Neodpojujte zařízení taháním za přívodní kabel nebo hadici tlakového vzduchu. 
14. Dodržujte pravidla údržby. 
15. Před jakoukoli údržbou nebo seřízením zařízení, či výměně pracovních nástrojů, 

zařízení vždy odpojte od zdroje energie 
16. Před připojením na zdroj energie, překontrolujte pozici ovládacího spínače. 
17. Před připojením překontrolujte parametry pro připojení na zdroj elektrické energie 

nebo tlakového vzduchu. 
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18. Obsluha zařízení nesmí být pod vlivem alkoholu, léků či jiných látek, ovlivňujících 
pozornost. 

19. Zkontrolujte veškeré pohyblivé části, zda nejsou zablokovány. 
20. Používejte ostré pracovní nástroje. Tupý nástroj způsobuje přetěžování zařízení a 

může dojít k jeho poškození. 
21. Používejte pouze originální díly. 

 
 

 
Zbývající rizika 

 
Stroj byl zkonstruován a vyroben se všemi zařízeními a vybavením pro zajištění zdraví a 
bezpečnosti obsluhy. 
 
Stroj je zkonstruován tak, aby riziko kontaktu s pohyblivými 
částmi bylo co nejnižší.  
 
 
 

7. Technická specifikace 
Mobilní ukosovací systémy s vnějším upnutím serie ISD a ISF, se dvěma držáky nástrojů 

  

Prstencové modely Pipe - Line umožňují jako jediné v nabídce, kromě úkosování i dělení 
potrubí kdekoli v jeho délce. Prstenec je možno rozebrat a nasadit na trubku i ve specificky 
obtížných podmínkách. Například ve výkopech. 

 Robustní přenosné úkosovačky trubek s rozsahem Ø10 - 1066mm (0,39“ – 41,33“). 
  Stroje jsou konstruovány pro operace na průběžném potrubí. Stroj dokáže trubku dělit 

a zároveň vytvářet úkos. Úhel a tvar úkosu je volitelný. 
  Stroje jsou po nastavení schopny rychle a opakovaně připravovat konce trubek pro 

svařování. 
 Použitelné na všechny obrobitelné kovy včetně nerezových ocelí. 
  Konstrukce vnějšího upnutí předurčuje stroj pro dělení potrubí například v podmínkách 

výkopu. 
  Speciální verze stroje pro větší průměry až do Ø2300mm (na poptávku) je možné 

objednat s hydraulickým pohonem nebo ve verzi s řízeným servopohonem 
 

Elektrické verze strojů: 
 Stroj je osazen vysokovýkonným elektromotorem v kovovém šasi se zvýšenou 

odolností. 
 Napětí 230V/50Hz. 
 Výkon motoru 0,9 – 2,5 kW (dle typu) 

 
Pneumatické verze strojů: 

 Tyto pohony jsou zvlášť vhodné do výbušných prostor. 
 Pracovní tlak 6 – 15 bar 
 Požadovaný průtok vzduchu 1500 - 3600 L/min 
 (přívod vzduchu musí být vybaven filtrační a přimazávací jednotkou) 
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8. Příslušenství 
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9. Základní rozměry 

 
10. Vybalení zařízení 

 
Stroj vybalte a překontrolujte, zda je vše v pořádku a stroj je nepoškozený. Podle přiloženého 
seznamu překontrolujte obsah balení.V případě dotazu kontaktujte prodejce.  
 
 

11. Použití zařízení 
Před započetím práce  zkontrolujte následující: 

 Hlavní rám stroje s mechanismem posuvu 

 Držák nástrojů 

 Upínací čelisti 

 Hnací motor 

Řazeno podle typu pohonu: 

Elektromotor (ISD); 

Pneumatický motor (ISF); 

 Nářadí  
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Hlavní rám stroje: 

    Zařízení se skládá z rotačního kruhu a stacionárního kruhu. Každý kruh lze rozdělit na 

poloviny. Při nastavování, oddělujte nebo skládejte oba současně, čímž usnadníte připojení k 

potrubí. Hlavní rám byl přednastaven a seřízen v továrně.  

Nářadí 

    Každý úkosovací stroj je dodáván s ručním nářadím pro nastavení a provoz. 

INSTALAČNÍ PRACOVNÍ POSTUPY.   

1. Vyjměte hlavní rám z transportní  bedny. 

Upozornění: U těžších modelů použijte elektrický zvedák (nebo jiná zařízení), aby nedošlo k 

poranění pracovníků nebo poškození strojů. 

2. Zasuňte pojistný kolík do kruhového kruhu 

Tento kolík může zabránit uvolnění rotačního kruhu, když se bude stroj používat pro práci v 

sérii. 

3. Nainstalujte držák nástrojů  

A. Šest otvorů a čtyři pojistné kolíky ve dvou řadách na zadní straně posuvných sání. Pojistné 

kolíky se používají pro nastavení polohy, tři otvory představují možné instalační polohy: 

vysoká, středová a spodní poloha. 

B. Zasuňte kolíky do správného otvoru (dle průměru trubky) 

C. Zašroubujte čtyři šrouby s vnitřním šestihranem M8 a připevněte nožové sáně k otočnému 

kruhu. 

4. Zašroubujte tři šrouby M8 s vnitřním šestihranem a nainstalujte spojovací mechanismus. 

Pozor: nastavte jeden nebo dva rozšiřující bloky podle daného rozsahu. 

Pozor: Aby byl spojovací mechanismus správně nainstalován, přísuvný článek musí být vytažen 

v samostatných polohách. 

5. Nainstalujte pracovní nástroje do správné polohy v držáku nástrojů. 
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Pozor: ujistěte se, že se ostří pracovního nástroje otáčí ve směru hodinových ručiček. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Namontujte krycí desku sloupku nástrojů pro upevnění polohy pracovního nástroje. 

Našroubujte čtyři šrouby vnitřního šestihranu na každou krycí desku sloupku nástrojů. 

Varování: vzdálenost mezi krycí deskou držáku nástrojů by měla být stejná po obou stranách 

pracovních nástrojů. 

7. Po namontování krycí desky krytu sklíčidla sešroubujte dva šrouby vnitřního šestihranu ve 

středu krycí desky. 

8. Změřte vnější průměr trubky, abyste zjistili, zda je potřeba upínací čelist. Je-li třeba, vyberte 

správné pro požadovaný průměr a namontujte je (viz. výměna upínacích čelistí). Pokud vás 

zajímá pouze řezání a spojování trubek, přejděte přímo na krok 11. pro řezání, jinak 

pokračujte na krok 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pokud jde o obrobek, u něhož se provádí srážení hran: Zasuňte hlavní rám na 

konec. K těmto účelům může být nutné použít zvedací zařízení. 

Pozor: Při instalaci stroje na potrubí je vhodné, aby vůle mezi pohonem a spojovacím 

mechanismem byla vhodná pro použití. 

10. Přejděte na krok 12. 
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11. Řezání 

A. Uvolněte všechny pojistné šrouby na kruhu. 

B. Rozdělte stroj na poloviny. Zajistěte jejich rovnováhu 

C. Namontujte horní polovinu (půlku s pastorkem) na horní část obráběné trubky 

D. Namontujte druhou polovinu na spodní stranu trubky a obě dvě části spojte pomocí 

vodícího čepu. 

E. Utáhněte jeden pojistný šroub na otočném kruhu a potom utáhněte další pojistný šroub pro 

rychlé a efektivní spojení kruhů. 

Varování: Pečlivě utáhněte všechny šrouby, abyste zabránili poškození hlavního rámu. 

12. Poté, co hlavní rám důkladně připevníte k potrubí, odstraňte pojistný kolík. 

Pozor, předtím, než budete pokračovat v instalačním procesu, se ujistěte, že jsou všechny 

pojistné šrouby utažené. 

13. Upravte pevnou upínací čelist směřující na pozici 12 hodin nebo blízko 12 hodin. Utáhněte 

šroub roztahovacího bloku tak, aby byl ekvivalentní vzdálenosti od hlavního rámu k horní a 

dolní části trubek. 

14. Upravte upínací čelist v pozici 6 hodin a utáhněte šroub. To stejně jako v kroku 13. 

15. Upravte pevný roztahovací blok v pozici 3 hodiny a utáhněte šroub. Stejně jako v kroku č. 

13.  

16. Použijte nástroj  pro nastavení pravého úhlu stroje  

Upozornění: Stroj se může stále pohybovat. Pokud je to nutné, uvolněte pevný šroub v poloze 

3 a 9 hodin a znovu je nastavte. 

17. Když se úhel mezi strojem a trubkou stane pravým úhlem, utáhněte šroub upínací čelisti a 

připevněte hlavní rám k potrubí. 

18. Vystřeďte zařízení 

A. Ručně otočte odřezávacím nástrojem do polohy 12 hodin. 

B. Spodní prac. nástroj posuňte v držáku nástroje do polohy 2 mm k horní části vnějšího 

průměru trubky.  

C. Otočte pracovní nástroj do polohy 6 hodin, nastavte pevný roztahovací blok do středu. 

C1. Pokud je pracovní nástroj v poloze 6 hodin blíže tomu k poloze 12, hodin povolte 

připevněný šroub v poloze 12 hodin a potom utáhněte šroub v poloze 6 hodin. Tímto 

způsobem posunete stroj od potrubí v pozici 6 hodin a přiblížíte se poloze 12 hodin. 

19. Pokud je to nutné, opakujte výše uvedené kroky. 
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20. Poté seřiďte pracovní nástroj, abyste se ujistili, že bude pracovat normálně, čímž zabráníte 

poškození. 

A. Prodloužená vzdálenost od řezacího nástroje ke spodní části stojanu na nástroje se rovná 

tloušťce stěny + 3 mm. 

B. prodloužení vzdálenosti od pracovního nástroje pro zkosení hran na spodní straně stojanu 

nástrojů se rovná tloušťce stěny + 2 mm. 

Upozornění: Připevněte pracovní nástroj tímto způsobem, abyste se ujistili, že řezný pracovní 

nástroj může projít nejprve trubkou a potom zajistíte aby vsazený nůž pro srážení hran 

fungoval efektivně. 

Upozornění: Ujistěte se, že se pracovní nástroj dotýká správné strany nebo linie řezání trubky. 

21. Systém hvězdicového mechanismu automatického posuvu 

A. Otáčejte systémem hvězdicového mechanismu automatického posuvu ve směru hodinových 

ručiček, abyste se ujistili, že mezi mechanismem a hlavičkou šroubu nebude žádná mezera. 

B. Upravte jakýkoli bod hvězdicového mechanismu k červené čáře v horní části držáku 

nástrojů. 

C. Seřiďte druhé nožové sáně stejným způsobem. 

D. Prověřte správné seřízení hvězdicového mechanismu automatického posuvu 

22. Nainstalujte pohonný motor, uvolněte dva šrouby o průměru 8 mm na zadní straně krytu 

pastorku. 

23. Upravte dva otvory pro šrouby na motoru, umístěte přírubu na motor pomocí šroubu na 

pastorku a zatlačte přírubu k hornímu šroubu. 

Upozornění: Hnací motor může být instalován v různých pozicích tak, aby se pracovníkům 

obsluhujícím zařízení dobře pracovalo. 

24. Připevněte motor utažením dvou šroubů. 

25. Spusťte stroj a překontrolujte správné nastavení pracovních nástrojů. 

A. Otáčejte mechanismem posuvu ve směru hodinových ručiček, dokud se nástroj nedostane 2 

mm od potrubí. 

B. Připojte přívod vzduchu nebo elektrickou energii, dle typu pohonu. 

C. Zapněte pohon a překontrolujte správné nastavení stroje 

D. Upravte tak, aby vše vyhovovalo vaším potřebám. 

26. Zahajte proces řezání 
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Nejprve překontrolujte správné seřízení mechanismu automatického posuvu. Pokud 

mechanismus nepracuje plynule, vypněte pohon, odpojte napájecí kabel a znovu ho nastavte 

(krok 21 A až C). 

27. Nastavte rychlost otáčení držáků nástrojů. 

28. Při obrábění zajistěte dostatečné množství chladicí kapaliny pro konstantní provoz. 

Upozornění: Při řezání musí být posun nástroje po červené čáře. 

Upozornění: Při řezání dlouhého kusu obrobku dávejte pozor, aby nedošlo k pádu potrubí. 

29. Po dokončení řezání vypněte pohon a ukončete proces. 

Pozor: Po obrábění zajistěte, aby byl stroj čistý, aby neobsahoval kovový odpad a aby při 

uskladnění stroje nezůstala žádná chladicí kapalina. Otevřete stroj na poloviny a zkontrolujte, 

zda se v zařízení nezůstaly nějaké zbytky obráběného materiálu. 

30. Demontujte upínací čelisti, pracovní nástroje a uveďte stroj do stavu před započetím 

práce. 

31. Uvolněte pevnou upínací čelist a vložte pojistný kolík do hlavního rámu.  

 

 12. Údržba   

Údržbu a opravu musí provádět kvalifikovaný technik. 

Aby bylo zaručeno správné fungování stroje, je nutné použít originální díly a příslušenství. 

 Upozornění: Před údržbou zařízení se ujistěte, že je stroj odpojen od zdroje energie pro 

pohon. 

Udržujte originální balení v dobrém stavu tak, aby byla zajištěna pohodlná a bezpečná doprava 

zařízení a příslušenství. 

Zařízení udržujte v čistotě, pro dlouhou životnost. 

Po každém použití musí být zařízení vyčištěno kartáčem a antikorozním mazivem. 

Zařízení neumisťujte na vlhké a špinavé místo.  

Upozornění: Na rotační část neumisťujte žádné předměty.  

Upozornění：Zařízení vyčistěte kartáčem. 

Varování:  Nečistěte zařízení stlačeným vzduchem. 
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Před i po použití, vždy vyčistěte zařízení a zajistěte, aby na něm nezůstaly žádné nečistoty. 

Pravidelně kontrolujte stav maziva a v případě znečištění jej vyměňte. Mazivo je nutné měnit 

při znečištění nebo minimálně jednou ročně. Tuto operaci musí provést kvalifikovaný odborník. 

Stroj pravidelně čistěte a kontrolujte stav stroje. Pokud je zařízení poškozené, v žádném 

případě na něm nepracujte do odstranění závady. V případě potřeby volejte dodavatele, nebo 

autorizovaný servis. 

-  Zkontrolujte napájecí kabel nebo přívod vzduchu 

-  Zkontrolujte držáky nástrojů a v případě potřeby je seřiďte. 

-  Zkontrolujte funkčnost hvězdicového mechanismu automatického posuvu 

Systém ložisek: 

Upozornění: Ložiskem nehýbejte z místa umístění, nebo by mohlo dojít k poškození. Ložiskový 

systém zařízení byl seřízen v  továrně. Úpravu celého nosného systému musí provádět technik 

autorizovaného servisu. Pokud potřebujete podporu nebo pomoc, obraťte se na dodavatele, 

nebo autorizovaný servis. 

UPOZORNĚNÍ 

 Před opracováváním očistěte konec trubky, otřepy a nečistoty po frézování.  

 Dávejte pozor na posun. Pokud je konec trubky nerovný, Postupujte se zvýšenou 

obezřetností. 

 Používejte chladicí médium (řeznou emulzi nebo jiný, vhodný, řezný olej). Prodloužíte 

tak životnost břitových destiček a všech částí stroje.  

 Břitové destičky musíte vyměnit nebo naostřit, pokud jsou tupé. 

 Pokud, kvůli špatnému stavu břitu nože nebo velkému posunu dojde k přetížení nebo 

úplnému zastavení otáčení frézovací hlavy, neprodleně vypněte napájení, jinak se spálí 

vnitřní části elektromotoru nebo poškodí převodový mechanismus.  

 Při obrábění zajistěte, aby se do motoru nedostaly žádné nečistoty, částečky nečistot 

ani úlomky. Došlo by k závažnému poškození motoru.   

 Uzavřená matice uhlíkového kartáče je správně nastavena před opuštěním závodu. 

Nepřenastavujte jí. V opačném případě můžete poškodit motor.   

 Po opracování neprodleně stroj očistěte. Zabráníte tak jinému poškození nebo vzniku 

rzi. Čištění provádějte  vhodnou textilií.  

 

POZNÁMKY K PNEUMATICKÉMU MOTORU 

 Pro bezproblémový provoz je nutno zajistit dostatečnou kvalitu tlakového vzduchu.  

 K tomu slouží filtrační a přimazávací jednotky. 

 Správný výběr této jednotky úpravy vzduchu konzultujte se svým dodavatelem nebo 
přímo s výrobcem zařízení, společností N.KO Machines. 
 

 Pro přimazávání zvolte příslušný olej vhodný pro mazání pneumatických pohonů. 
Mazací cyklus nastavte na střední polohu. 
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13. Řešení chyb a závad 

Problém Možná příčina  Řešení  

Stroj nefunguje 
Napájecí kabel nebo přívod 

vzduchu není připojen  

 

Zkontrolujte napájecí kabel nebo 

přívod vzduchu 

 

Obrobek se během 

řezání posune 
Nedostatečné upnutí stroje 

 

Zkontrolujte správné dotažení 

upínacích čelistí 

Špatná kvalita 

obrábění 

Tupé a poškozené pracovní 

nástroje 

 

Vyměňte nebo zajistěte 

nabroušení nástrojů 

Držák nástrojů se 

nepohybuje 

Poškozený držák nástrojů nebo 

není v pracovní poloze 

 

Vyměňte držák nástrojů nebo ho 

nastavte do pracovní polohy 

Nerovnoměrný 

chod obrábění 

nebo blokování 

Špatné seřízení pozice nástrojů, 

nebo hvězdicového mechanismu 

automatického posuvu 

Znovu upravte nastavení 

Špatná konečná 

kvalita úkosu 

 Zkontrolujte  pracovní nástroj Zkontrolujte, zda je  pracovní 

nástroj v dobrém stavu, 

správně uchycený a zda je jeho 

povrch čistý 

 Upnutí/upínací systém Správně upnutý stroj musí mít 

osu vřetene rovnoběžnou s osou 

trubky. Plocha frézovací hlavy 

musí s osou trubky svírat pravý 

úhel. Toto může být problém, 

pokud jsou kompenzační 

vložky/čelisti špatně 

namontované na stroji nebo 

pokud jsou poškozené. 

 Zkontrolujte trubku Zkontrolujte, zda trubka není 

ohnutá nebo jinak poškozená. 
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Pokud problém přetrvává nebo není uveden ve výše uvedené tabulce, ukončete operaci a 

obraťte se na dodavatele. 

 

 

 

 

 

Rychlé opotřebení 

pracovního nástroje 

 Upevnění pracovního nástroje  Prověřte, zda jsou  pracovní 

nástroje  správně uchyceny. 

Pokud jsou uchyceny špatně nebo 

jsou-li volné, vyjměte je, očistěte 

a znovu připevněte. 

Pracovní nástroj se nehodí pro 

daný materiál 

Zvolte vhodné  pracovní nástroje 

Rychlost posunu  

frézovací hlavy  

Pro tenkostěnné trubky je 

potřeba rychlejšího posuvu 

než u trubek tlustostěnných. 

Mazivo Pokud je to možné, použijte 

řeznou emulzi nebo jiný vhodný, 

řezný olej. Ten značně prodlouží 

životnost  pracovního nástroje . 

Elektrický motor se 

nerozběhne 

Zkontrolujte spínač Zkontrolujte, zda je spínač 

sepnutý 

Zkontrolujte přívod napájení Zkontrolujte jistič, pojistku a 

vstupní napětí 

Zkontrolujte zásuvku Pokud došlo k poškození, 

nechejte provést opravu 

odborníkem. 

Zkontrolujte kabel Pokud došlo k poškození, 

nechejte provést výměnu 

odborníkem. 

Zkontrolujte uhlíky Pokud je to nutné, nechejte je 

vyměnit odborníkem 
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14. Technická dokumentace 
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Výtisk této příručky se dodává s každým strojem pro úkosování trubek modelů ISD a ISF. 

Všechna práva vyhrazena.  

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez předchozího souhlasu uděleného společností 

N.KO  
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