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Seznam pripomočkov:

sveder 4,2 mm
sveder 6,8 mm
navojni sveder M5
navojni sveder M8
ključ 13 mm
ključ 14 mm
klešče
klešče za notranje seger obročke
koničaste klešče
inbus ključ 3 mm
inbus ključ 4 mm
inbus ključ 5 mm
ploščati izvijač
vrtalnik / vijačnik
brusni papir
kemično varovalo proti odvitju (Loctite 243 ali enakovredno)
kljunasto merilo
kovinski kotnik
merilna ura
barva za kovino po izbiri, redčilo, čopič



1. Očistite oba jeklena sestavna dela (osnovni okvir, zgornji okvir) z redčilom, 
da odstranite ostanke maščob in druge nečistoče.



2. Položite aluminijasto mizno ploščo na jekleni osnovni okvir. Preverite 
ujemanje vseh izvrtin. Če se izvrtine ne ujemajo, to odpravite z rahlim 
upogibanjem stranic osnovnega okvirja. Pri preverjanju prileganja si 
pomagajte s štirimi vijaki, ki jih vstavite v vogalne izvrtine.



3. Preverite, če aluminijasta mizna plošča povsod popolnoma nalega na 
jekleni osnovni okvir. Morebitno nenaleganje odpravite z rahlim zvijanjem 
osnovnega okvirja.



4. Pobarvajte oba jeklena sestavna dela (osnovni okvir, zgornji okvir) s 
premazom za kovine. Barvni odtenek izberite po svojih željah.



5. Povrtajte označene štiri izvrtine na osnovnem okvirju s svedrom premera 
6,8 mm (ali 7 mm). V izvrtine nato vrežite navoj M8.



6. Poiščite štiri izvrtine, ki so najbližje izvrtinam z navojem M8 iz prejšnjega 
koraka. Povrtajte jih s svedrom premera 4,2 mm. V izvrtine nato vrežite navoj 
M5.



7. Povrtajte označene izvrtine s svedrom premera 4,2 mm ter vanje vrežite 
navoj M5.



8. Povrtajte označene izvrtine s svedrom premera 4,2 mm ter vanje vrežite 
navoj M5.



9. V izvrtine z vrezanim navojem M8, pripravljene v 5. koraku, privijačite vse 
štiri noge stroja. Navojna stebla nog naj pri vijačenju za kakih 5 mm pogledajo
skozi material osnovnega okvirja. Nastavite noge stroja, da bodo v isti ravnini.
Na navojna stebla nog namestite matice in jih z občutkom privijte. Ne 
pretiravajte z navorom pri privijanju!



10. Pripravite naslednje sestavne dele:



11. Previdno nataknite po en drsni ležaj na vsako od okroglih vodil. Pri tem 
NE SUČITE ležajev in / ali vodil!



12. Vstavite obe vodili z nameščenima ležajema skozi aluminijasti blok. 
Previdno potisnite oba ležaja za nekaj milimetrov v blok.



13. Na vsako od vodil previdno nataknite še po en ležaj, tokrat z drugega 
konca vodil (na nasprotni strani aluminijastega bloka). Tudi ta dva ležaja 
potisnite le za nekaj milimetrov v blok. Pri tem NE SUČITE ležajev in / ali 
vodil!



14. Potisnite vse štiri ležaje do polovice dolžine v aluminijasti blok. Verjetno 
boste za to potrebovali nekaj sile, vendar postopajte zelo previdno. Nikar NE 
UPORABITE KLADIVA za vstavljanje ležajev v blok! Če se kak ležaj 
trdovratno upira potiskanju v blok, ga je verjetno potrebno le očistiti.



15. Izvlecite obe okrogli vodili.



16. Potisnite vse štiri ležaje do konca v aluminijasti blok. Ležaje zavarujte z 
varovalkami – notranjimi seger obročki. V primeru težav pri potiskanju ležajev
v blok si nikar NE POMAGAJTE Z IZVIJAČEM!



17. Preverite pravilno orientacijo aluminijastih šablonskih blokov. Ležišča 
ležajev v šablonskih blokih imajo na eni strani naležni rob. Preverite tudi 
položaj izvrtine z navojem M8x1 v vsakem od šablonskih blokov, ki se mora 
ujemati z izvrtino v stranici jeklenega osnovnega okvirja.



18. Vstavite eno od okroglih vodil skozi veliko odprtino v jeklenem osnovnem 
okvirju. Nato na vodilo nataknite ustrezen šablonski blok, sledi ležajni blok in 
nato še drugi šablonski blok. Ponovno preverite, če so vsi navedeni sestavni 
deli pravilno obrnjeni (ležajna odprtina in izvrtina z navojem M8 v šablonskem
bloku, naležna površina za kroglično matico na ležajnem bloku).



19. Začasno (provizorično) pritrdite okroglo vodilo na osnovni okvir z vijakoma
M6x16 (glejte fotografijo).



20. Vstavite drugo okroglo vodilo skozi sestav.



21. Odstranite začasno nameščena vijaka vodila. Z vijaki ohlapno pritrdite 
obe vodili skozi pripadajoče izvrtine v stranicah osnovnega okvirja (ne 
pozabite na podložke). Vijake le narahlo privijte z roko.





22. Pomaknite šablonska bloka po vodilih, tako da bo vsak od teh blokov 
približno 20 mm pred konci vodil.



23. Previdno odstranite zaščitno embalažo najdaljšega od treh krogličnih 
vreten. Pri tem pazite, da vretena ne ukrivite. Ne snemajte kroglične matice z 
vretena! Preverite, če je ležaja 22x8 mogoče natakniti na oba konca 
krogličnega vretena. Če je ujemanje pretesno, konca vretena rahlo obrusite s 
finim brusnim papirjem.



24. Namestite kroglično vreteno na sestav, tako da najprej vstavite eno stran 
krogličnega vretena skozi pripadajoči odprtini v šablonskem bloku in stranici 
osnovnega okvirja.



25. Vstavite kroglično vreteno skozi ležajni blok.



26. Namestite ležaj v pripadajočo odprtino šablonskega bloka in vstavite 
kroglično vreteno v ležaj.



27. Potisnite šablonski blok vse do stranice jeklenega osnovnega okvirja.



28. Namestite drugi ležaj na nasprotni konec krogličnega vretena.



29. Pritrdite ležaj z matico, pri tem uporabite kemično varovalo proti odvitju.



30. Potisnite še drugi šablonski blok vse do stranice jeklenega osnovnega 
okvirja. Začasno pritrdite oba šablonska bloka na pripadajoči stranici 
osnovnega okvirja z vijaki M6x16 (štirje vijaki na eni in trije na drugi strani). 
Vijake v šablonska bloka zgolj rahlo privijte z roko, tako da je bloka moč 
prosto premikati za nekaj milimetrov.



31. Z ročnim obračanjem krogličnega vretena premaknite ležajni blok v 
skrajni položaj.



32. Pritrdite kroglično matico vretena z vijaki M4x16, pri tem pa vijake 
zavarujte proti odvitju s kemičnim varovalom.



33. Ročno sučite kroglično vreteno, tako da ležajni blok doseže sredinski 
položaj. Položite aluminijasto mizno ploščo na jekleni osnovni okvir. Pritrdite 
mizno ploščo na osnovni okvir z vijaki M4x16 z nizko glavo. Nameščanje 
vijakov in matic mizne plošče zahteva nekaj ročne spretnosti. Pomagajte si 
tako, da najprej namestite vse štiri vogalne vijake mizne plošče, nato pa 
sestav obrnite na bok in med vijačenjem pridržite matice s koničastimi 
kleščami.





34. S pomočjo kljunastega merila nastavite enakomeren razmak med zgornjo
površino mizne plošče in stranskim delom aluminijastega ležajnega bloka. 
Razmak nastavite s pomočjo pomožnega spodnjega vijaka (glejte puščico). 
Ko je razmak nastavljen enakomerno, privijte vijake.



35. Preverite poravnavo sestava z merilno uro in po potrebi ponovite prejšnji 
korak postopka. Natančna poravnava lahko zahteva precej časa.



36. Čestitke! Uspešno ste sestavili spodnji del vašega stroja. Zdaj si lahko 
privoščite pivo.


