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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. Pripravite spodnji sestav stroja.



2. Z vijaki ohlapno pritrdite aluminijasta vezna dela na obe strani 
aluminijastega ležajnega bloka osi Y. Vijake zgolj rahlo privijte z roko.



3. Z vijaki pritrdite zgornji jekleni okvir na oba vezna dela. Preverite pravilno 
orientacijo zgornjega dela glede na spodnji sestav stroja.



4. Nastavite aluminijasta vezna dela, da bo odmik med veznim delom in 
aluminijasto mizno ploščo na obeh straneh enak.



5. Trdno privijte zgornje vijake obeh veznih delov.



6. Popustite stranske vijake obeh veznih delov.



7. S pomočjo kovinskega kotnika nastavite pravi kot med zgornjim jeklenim 
okvirjem in aluminijasto mizno ploščo ter nato trdno privijte stranske vijake 
veznih delov.



8. Pripravite naslednje sestavne dele:



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



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



11. 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!



12. 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.



13. Izvlecite obe okrogli vodili. Potisnite ležaje do konca v aluminijasti blok. 
Ležaje zavarujte z varovalkami – notranjimi seger obročki.



14. 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 zgornjega okvirja.



15. Preverite naleganje aluminijastih šablonskih blokov v zaokrožene notranje
vogale jeklenega zgornjega okvirja. S fino pilo za kovine posnemite ustrezni 
rob na vsakem od šablonskih blokov, da dosežete popolno naleganje 
šablonskih blokov na jekleni zgornji okvir.





16. Sestavite šablonske bloke, obe okrogli vodili in ležajni blok.



17. Namestite dobljeni sestav na jekleni zgornji okvir. Sestav ohlapno pritrdite
z vijačenjem okroglih vodil na zgornji okvir z vijaki M6X20. Vijake zgolj rahlo 
privijte z roko.



18. Previdno odstranite zaščitno embalažo krogličnega vretena srednje 
dolžine. 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.



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



20. Vstavite kroglično vreteno skozi ležajni blok.



21. Namestite ležaj v pripadajočo odprtino šablonskega bloka in vstavite 
kroglično vreteno v ležaj. Potisnite šablonski blok povsem do stranice 
jeklenega zgornjega okvirja.



22. Namestite drugi ležaj na nasprotni konec krogličnega vretena. Pritrdite 
ležaj z matico, pri tem uporabite kemično varovalo proti odvitju.



23. Začasno (provizorično) pritrdite šablonska bloka na stranici zgornjega 
okvirja z vijaki M4x20 (šest vijakov na eni in štirje na drugi strani). Vijake v 
šablonska bloka zgolj rahlo privijte z roko, tako da je bloka moč prosto 
premikati za nekaj milimetrov.



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



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



26. Čestitke! Sestavili ste mehanizem osi X vašega stroja. Zdaj si lahko v 
miru privoščite še eno pivo.


