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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 naslednje sestavne dele:



2. Potisnite drsne ležaje v aluminijasti blok.



3. Ležaje na obeh straneh zavarujte z varovalkami – notranjimi seger obročki.



4. Na eno stran vsakega od okroglih vodil pritrdite veliko podložko M6 z 
vijakom M6x10.



5. Vstavite obe okrogli vodili v zgornji odprtini aluminijastega ležajnega bloka. 
Ne potisnite vodil skozi blok.



6. Previdno odstranite zaščitno embalažo kratkega krogličnega vretena. 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.



7. Vstavite kroglično vreteno v aluminijasti ležajni blok.



8. Potisnite obe okrogli vodili skozi drsne ležaje vse do dna spodnjih odprtin 
aluminijastega ležajnega bloka.





9. Z vijakom M6x10 pritrdite veliko podložko M6 na spodnji konec vsakega od
vodil.



10. Namestite spodnji ležaj in ga zavarujte z varovalko – seger obročkom.



11. Namestite zgornji ležaj in ga pritrdite z matico, pri tem uporabite kemično 
varovalo proti odvitju. Okrog zgornjega ležaja vstavite in privijte tri vijake, ki 
služijo kot držalo zgornjega ležaja (niso prikazani na fotografiji).



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



13. Namestite 43 mm nosilec rezkalnega motorja z dvema vijakoma M6x30. 
V nosilec vstavite vijak M6x50, ki bo služil za stiskanje objemne zanke nosilca
rezkalnega motorja.



14. S pomočjo kovinskega kotnika nastavite poravnavo obeh okroglih vodil 
osi X glede na aluminijasto mizno površino. S tračnim metrom preverite in 
poravnajte vzporedno lego obeh vodil osi X glede na mizno površino. Trdno 
privijte vijake vodil osi X. Ponovno preverite poravnavo vodil osi X in po 
potrebi ponovite postopek.



15. Čestitke! Mehanski del vašega stroja je sestavljen. Spet je čas za pivo ...


