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Gratulálunk, hogy az OMG cég TA szériajelzésű szögfejét választotta. Ezen 
használati útmutatónak az a célja a szögfej egység megismertetése. 
Javasoljuk, hogy olvassa át, majd őrizze meg későbbi referenciának. 
Az általunk gyártott szögfejekre teljes körű garanciát vállalunk, a gyártásnál felhasznált 
anyagokat, műveleti pontosságot, méretezést és a kimagasló minőséget illetően. 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1 

i 

A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a következő részek a 
legfontosabbak: 

• Helyes üzembe helyezés. 

• A termék karbantartása és megfelelő használata. 

• Ezen leírás áttanulmányozása a szögfej üzembe helyezése és 
használata előtt. 

• Ezen leírás célja, hogy a felhasználó a megvásárolt szög fejjel 
kapcsolatos minden fontos technikai, üzembe helyezési, beállítási, 
működtetési és karbantartási tudnivalót megismerhessen. Kérjük, 
tartsa megfelelő helyen, hogy megőrizze megfelelő állapotát. 

• Bármilyen további információra van szüksége, kérem forduljon a 
viszonteladóhoz. 

• Ezen használati utasítás tartalma megfelel a 98/37/EK direktívának. 
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• A leírásban található rajzok és részletek csak példaként 
szerepelnek. A gyártó fenntartja magának az előzetes bejelentés 
nélküli változtatás jogát. O.M.G. S.r.l. a vonatkozó 
szabályozásoknak megfelelően szerzői védelem alatt tartja jelen 
használati útmutató jogait. 

 
• Az esetleges fordítási hibákért vagy félreértelmezésekért a gyártó 

nem vállal felelősséget, így minden esetben az angol eredeti verzió 
tekintendő mérvadó referenciának.  

Gépi csatlakozás választásnál mindig ellenőrizze a kompatibilitást. 

A TA fejet a 2006/42/EK direktívának megfelelő és védőburkolattal ellátott 
megmunkáló gépre kell felszerelni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyarországi forgalmazó: 
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1.1 SZIMBÓLUMOK 

SZIMBÓLUM JELENTÉSE 

VESZÉLY 

MEGJEGYZÉSEK 

A biztonságos működtetés érdekében minden ezen 
szimbólummal jelölt műveletet a 4. fejezetben 
részletezetteknek megfelelően a legnagyobb 
körültekintéssel végezze el. 

Minden ezen szimbólummal jelölt műveletet a 
legnagyobb körültekintéssel végezzen el.  Ezen 
műveletek elhagyása, illetve nem megfelelő kivitelezése 
a szögfej meghibásodását okozhatja. Ez a szimbólum is 
olyan műveletekre hívja fel az olvasó figyelmét, melyek 
különleges elbánást igényelnek.  

Minden ilyen szimbólummal jelzett műveletet csak az 
arra illetékes, és képzett szakember végezheti el. 

i 

FONTOS 

BEÁLLÍTÁSI 
     - 
MŰVELETEK 

CSATLAKOZÓ 

FÚRÁS 

MENETFÚRÁS 

ARÁNY 

FORD/PERC 

Kg 

A munkagéphez való csatlakozáshoz rendelkezésre álló 
csatlakozó. 

A szögfej maximum fúró kapacitása. 

A szögfej maximum menetfúrás kapacitása. 

Szögfej ki-be aránya. 

A szögfej maximum kimeneti sebességi ford/perc-ben. 

A szögfej súlya kg-ban. 

Forgás iránya. 

A hűtő-kenő folyadék maximum nyomása bar-ban 
megadva. 

SEBESSÉG 

SÚLY 

FORGÁS 

NYOMÁS 
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ADATOK 

2.1 GYÁRTÓ ADATAI 

         O.M.G. S.r.l. 
       Via 8 Marzo n°1 
42025 Cavriago (Reggio Emilia) 
             Olaszország 

Tel. +39-0522941627 
Fax. +39-0522941951 

Honlap: www.omgnet.it 
E-mail: omg@omgnet.it 

2 

2.2 SZÖGFEJ ADATAI 

A szögfejek két különböző adattáblával 
rendelkeznek. 

• A céges logó mellett található 1 számú 
adattáblán található a szögfej 
sorozatszáma; amennyiben a műszaki 
osztályunktól információra van 
szüksége, erre a számra kell 
hivatkozni. 

• A 2. adattáblán található a szögfej főbb 
technikai adatai. 

1 

2 
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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

Az O.M.G. S.r.l. TA szériájú szögfejei az alábbi részekből áll: 

3 

FORGÁSGÁTLÓ GYŰRŰ 

FEJ TEST 

   BEÁLLÍTÓ CSAP 
RÖGZÍTŐ CSAVAR 

HŰTŐFOLYADÉK FÚVÓKA 

SZORÍTÓPATRON ZÁRÓ ANYA 

  EXCENTER 
BEÁLLÍTÓ CSAP 

ORSÓ 

BEÁLLÍTÓ PERSELY 
BEÁLLÍTÓ CSAP 

KÚP 

FORGÁSGÁTLÓ 
HERNYÓCSAVAR 

BEÁLLÍTÓ PEREM 

Megjegyzés: Az ábra csak példaként szolgál és a TA..P szériájú szögfejet mutatja be. 
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3.1 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

• Szögfejeinket fúrási, menetfúrási, felületezési és marási műveletek kivitelezésére 
terveztük. 

• Az előírt felhasználói tulajdonságok a „Műszaki Leírás” c. 5. fejezetben találhatóak. 

3.2 TILTOTT HASZNÁLAT 

A szögfejekkel nem lehet olyan műveletet végrehajtani, melyeknél a technikai 
paraméterek meghaladják a szögfej specifikációit. 

A szögfejek kialakítása nem teszi lehetővé, hogy potenciálisan 
robbanásveszélyes környezetben használják őket. 

A rendeltetésszerű használattól eltérő bármilyen használat jogosulatlan 
használatnak minősül. 

O.M.G. S.r.l nem vállal semmilyen felelősséget olyan személyi sérülésért, 
illetve a szögfejben vagy bármi egyébben esett anyagi kárért, mely a nem 
megfelelő gép használatból ered.  
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 

FONTOS! Figyelmesen kövesse jelen használati útmutatóban leírt 
utasításokat. 
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget azon hibás használatért, mely 
ezen utasítások figyelmen kívül hagyásából ered. 

A megmunkálás során mindig használjon személyi védőfelszerelést. A 
megmunkálási műveleteket az adott munkahely érvényben lévő biztonsági 
előírásainak betartása mellett végezze. 

A fejet megfelelően megvilágított környezetben használja. 

Sose használja a gyorsító fejet a javasolt felhasználási körön kívül másra. 

Sose állítsa meg a fejet az orsó vagy szerszám segítségével. 

Sose tisztítsa, olajozza vagy javítsa a munkagépet bekapcsolt állapotban. 

A megmunkálás során a fej hőmérséklete meghaladhatja a 60°C; 
amennyiben kézbe kell fognia, használjon védőfelszerelést. 
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MŰSZAKI ADATOK 

Minden TA szögfej fel van szerelve egy adattáblával, melyen minden alapvető műszaki 
adat megtalálható. 
A lentiekben példaként bemutatunk egy adattáblát. 

5 

ADATTÁBLA 

A fej által kibocsájtott hangerő 80dB-t nem haladja meg. 

MODELL 

MAX FORD/PERC 
FÚRÁSI KAPACITÁS 

MENETFÚRÁSI KAPACITÁS 

ARÁNY 

CSATLAKOZÓ ESZKÖZ 

i 
FIGYELEM: Az itt nem felsorolt méretekkel, adatokkal, kiegészítőkkel 
kapcsolatban tájékozódjon az O.M.G. általános katalógusában.  
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CSOMAGOLÁSKEZELÉS - 
RAKTÁROZÁS - TÁROLÁS 

6.1 ÁTVÉTEL / KICSOMAGOLÁS 

6 

A szögfej vagy egy töltőanyaggal bélelt kartondobozban vagy ütésálló csomagolásban 
kerül kiszállításra. Átvételkor győződjön meg arról, hogy a doboz tartalma megegyezik 
a rendelésben leírtakkal és, hogy a szállítás közben sérülés nem történt. A szögfejen 
túl az alábbiakat találja a csomagolásban: 

• Egy szabvány stop-block, ha a megrendelt forgásgátló eszköz nem megfelelő 
a munkagépéhez. 

• Csavarkulcsok. 
• Jelen útmutatót. 
• Egy adag kenőanyagot. 

i 
Amennyiben egyértelmű hibát talál, ne használja a szögfejet, hanem 
azonnal értesítse a gyártót. 

A csomagolás anyagával a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően 
kell bánni. 

Javasoljuk, hogy kezeléskor megfelelő emelőeszközt használjon. 
Ha nem tudja kézzel megemelni a csomagolást, használjon hevedert. 
Mielőtt megemelné, ellenőrizze, hogy a szögfej megfelelően egyensúlyban van-e. 

A „műszaki adatok” fejezetben ellenőrizze a megadott súly nagyságát. 

A kicsomagolási, szállítási, üzembe helyezési műveleteket mindig az adott 
munkahely érvényben lévő biztonsági előírásainak betartása mellett 
végezze. 
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6.2 TÁROLÁS 

Amennyiben a terméket tárolni szeretné, a következőképpen járjon el: 

• Tisztítson le minden megmunkáláskor 
rajtamaradt koszt. 

• Vonja be a megmunkálásban részt vevő részeket vékony réteg kenőanyaggal 
és/vagy rozsdásodás gátló védőfolyadékkal. 

• Hűvös, száraz helyen, -5° és +40° C közötti hőmérsékleten tárolja. 

• Óvja a szögfejet a por és kosz ellen. 

• Ha a tárolás hat hónapnál tovább tart, javasolt a kenőzsír cseréje újbóli 
felhasználás előtt (lásd 10.2 pont). 

• Tisztítsa ki a hűtőfolyadék 
csöveit. 
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MUNKAGÉP CSATLAKOZTATÁSOK 7 

A fej üzembe helyezésével, csatlakoztatásával és beüzemelésével 
kapcsolatos minden műveletet szakmunkásnak kell végeznie. 

Elképzelhető, hogy a megvásárolt fej - típustól függően - olyan  nehéz, hogy 
manuálisan nem emelhető meg. Ilyen esetekben emelő hevederek használata javasolt. 
Lásd a súlyt a „műszaki adatok” c. fejezetben. 

Mielőtt megemelné, ellenőrizze, hogy a szögfej megfelelően egyensúlyban 
van-e. 
Győződjön meg róla, hogy a munkagép, melyhez a fejet 
csatlakoztatja a megfelelő védőburkolattal fel van szerelve és 
megfelel a 2006/42/EK direktívának. 

7.1 ÜTKÖZŐ 

Ütköző a TA 26.. és a TAV 20.. típusú fejekhez. 
           (632198 kód) 

Ütköző a TA.. típusú fejekhez. 
    (630104 kód) 

A A 

Az stop-block-ot akkor szállítjuk a gyorsító fejhez, ha nem kért a 
munkagépéhez illő szakaszoló csapot. 
Az ütközőn két A jelű  ø5.75 mm lyuk van előkészítve ø6 mm-es csapokhoz. A 
rögzítéshez az alábbiak szerint járjon el: 
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• Keressen egy akadálymentes helyet, ahol az ütköző a munkagép orsójára 
rögzíthető. 

• Fúrjon két M8 lyukat az orsó peremén, és rögzítse az ütközőt két csavarral. 
• Fúrjon két ø5.75 mm lyukat az orsó peremén a csapokhoz; használja az ütközőn 

található A jelű lyukakat referenciaként. 
• Fúrjon ø6 mm lyukakat és helyezze be a csapokat. 

Dupla ütköző (632199 kód) szállítása kérésre történik. Abban az esetben van erre 
szükség, ha ugyanazon szerszámgépen két szögfej kerül használatra különböző 
típusú forgásgátló egységekkel, pl. TA16P és TA26P. 

Az ütköző A jelű biztonsági távolsága a kúp 
méretétől függően változik. A 40-es méretű és 
HSK63 kúpokhoz a távolság 65 mm; az 50-es 
méretű és HSK100 kúpoknál a távolság 80 
mm. 
A TA26 és TAV20 szögfejek esetében a 
távolság 110mm. 
 

Amennyiben a szögfejhez Triblock nyomatékkar is tartozik, gondosan 
ellenőrizze, hogy hova szereli fel az ütközőt, és a szorító csapokat, hiszen a 
szerszámcserélő kar használatához hely szükséges. 
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Amennyiben lehetséges felhasználás közben úgy helyezze el a beállító 
csapot, hogy a megmunkálás közben keletkező erőnek ellenálljon; így a 
merevség lehető legnagyobb lesz, és ennek következtében a szögfej a 
lehető legjobb teljesítményt nyújtja. 

• FÚRÁS 

Fp Fp 

Fa Fa 

HELYES 

• MARÁS 

Fp 

HELYTELEN 

Fp 

Va 

Fa Fa 

Va 

HELYES 
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7.2 A HŰTŐ EGYSÉGHEZ TÖRTÉNŐ 
CSATLAKOZTATÁS 

A TA..P, TA..2P, TAV..P, és a TAF..P szögfejek úgy lettek kialakítva, hogy a hűtő 
folyadékot a beállító csapon keresztül kapják meg. 
 A szögfej belsejében kialakított csatornán végigfolyva a hűtőfolyadék az orsó 
közelében található fúvókán keresztül távozik. Helyesen állítsa be a fúvókát, hogy a 
szerszámra irányuljon. A folyadék nyomása nem haladhatja meg a 4÷5 bart. 

A TA..PD szögfejeknél a hűtőfolyadékot mindig a beállító csap biztosítja, azonban egy 
belül kialakított speciális csatorna szállítja a folyadékot az orsó középpontjához. A 
legmagasabb alkalmazható nyomáshoz lásd 5. fejezet. 

A 

i 
FONTOS: az A jelű elosztóban találhatók olyan tömítések, melyek szárazon 
nem működnek. 
Amennyiben a fejet hűtőfolyadék nélkül szeretné használni, távolítsa el az 
elosztót. Az elosztó megfelelő működéséhez azt javasoljuk, hogy a 
folyadékot 100 µm finomságúra szűrje. 

O.M.G. S.r.l. nem felelős semmilyen személyi sérülésért vagy 
berendezésben keletkezett kárért, amely a TA fej mellékelt csatlakoztatási 
utasításainak figyelmen kívül hagyásából ered. 
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BEÁLLÍTÁSOK 

8.1 DIN2080 ANSI B5.18 KÚP 

8 

A fej üzembe helyezésével, csatlakoztatásával és beüzemelésével 
kapcsolatos minden műveletet szakmunkásnak kell végeznie. 

A szögfejek beállító csappal vannak ellátva, melynek célja, miután az ütköző be lett 
helyezve, hogy megakadályozza a fej saját tengelye körüli forgását. 

ÜTKÖZŐ BEÁLLÍTÓ CSAP 

A 

X Y 

Ha a szögfej a szabvány forgásgátló egységgel van ellátva, akkor először a 7.1 
fejezetben leírtaknak megfelelően rögzítse az ütközőt, majd járjon el az alábbiaknak 
megfelelően (lásd ábrák): 

1. Lazítsa meg az A jelű csavart a beállító csap szabad mozgatásához. 
2. A B jelű excenter csap segítségével mozgassa a beállító csapot visszafele, a 

nyíl irányába. A csap beállítása axiálisan 1.5 mm-enként történik. 
3. Olvassa le az X távolságot. 
4. Szerelje fel a fejet a gépre, anélkül, hogy az ütközőben található szakaszoló 

csapot használná.  
5. Olvassa le az Y távolságot. 
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6. Ha az X-Y<1.5 mm, menjen a 7. ponthoz. Egyéb esetekben szükséges távtartót 
helyezni az ütköző és a gép orsója közé, vagy le kell marni az ütközőt.  

7. Lazítsa meg az M8 hernyócsavart az ütközőn (lásd 7.1 fejezet), hogy a beállítás 
közben igazodni tudjon a beállító csaphoz. Állítsa be a beállító csapot a B 
excenter csap segítségével.  A csavart húzza meg 25 Nm nyomatékkal. Húzza 
meg az M8 csavarokat az ütközőn. A szögfejnek nem lehet radiális játéka. 

i 

i 

A távtartó megvásárlása vagy az ütköző módosítása a vásárló költségére 
történik. 

FONTOS: addig állítsa a kúp csapot, amíg megszűnik a radiális játék.  A 
nem megfelelő beállítás károsíthatja a szögfejet. 

8. A szög beállításához olvassa el a 8.4 fejezetet. 

B 

i 

A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ NE FELEJTSE: 
1. Minél pontosabb az ütközőben a beállító csap és a csapágyház 

kapcsolódása, annál kevesebb lesz a fej szögirányú játéka.  
2. Amennyiben a beállító csap a megmunkálás irányával ellenkező 

irányban helyezkedik el, a szögfej jobb teljesítményt nyújt. 
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8.2 DIN69871-MAS403-ANSI B5.50 HSK KÚPOK 

D 

E C H F G 

H 

A B 

i 

Amennyiben a szögfej a szerszámgéphez egy adott forgásgátló egységgel 
van ellátva, csak az 1-6-7 pontokat olvassa el. 

Ha a szögfej a szabvány forgásgátló egységgel van ellátva, akkor először a 7.1 
fejezetben leírtaknak megfelelően rögzítse az ütközőt, majd járjon el az alábbiaknak 
megfelelően (lásd ábrák): 

1. Lazítsa meg a két A jelű csavart, hogy szabaddá tegye a B peremet, ami a kúp 
két bemarása és a H jelű időzítő egység közötti beállítást teszi lehetővé.  

2. Lazítsa meg az F csavart az I nyomatékkar kiengedéséhez. A G excenter csap 
segítségével helyezze vissza a nyomatékkar csapját, mely a nyíl irányában 
axiálisan 1.5 mm-es beállításra képes. 

3. Olvassa le az X értéket (lásd 8.1 fejezet).  
4. Szerelje fel a fejet a gépre, anélkül, hogy a C ütközőben található nyomatékkar 

csapját használná. 
5. Olvassa le az Y értéket (lásd 8.1 fejezet). 
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6. Ha az X-Y<1.5 mm, menjen a 7. ponthoz. Egyéb esetekben szükséges E 
távtartót helyezni az ütköző és a gép orsója közé, vagy le kell marni az ütközőt. 

i 

i 

Az E távtartó megvásárlása vagy az ütköző módosítása a vásárló költségére 
történik. 

7. Az I nyomatékkar csapjának C ütközőhöz való igazításához lazítsa meg az 
ütköző M8 rögzítő csavarokat, hogy mozogni tudjon. Állítsa be a nyomatékkar 
csapját a G excenter csap segítségével. Szorítsa meg az F csavart 25 Nm-re. 
Szorítsa meg az ütköző M8 csavarjait. A szögfejnek nem lehet radiális játéka. 
Ellenőrizze, hogy a D méret 1 mm-e. 

FIGYELEM: figyelmesen állítsa be a nyomatékkar csapját, hogy elkerülje a 
radiális játékot.  A nem megfelelő beállítás károsíthatja a szögfejet. 

8. Táplálja be a „szerszámgép orsójának beindítása” parancsot a számjegyes 
vezérlésbe (pl. M19). 

9. Állítsa be a B időzítő (beállító) perem szögét úgy, hogy a H időzítő egység 
illeszkedjen a foglalatába, miután a fej el lett távolítva a munkagépről. Szorítsa 
meg az A csavarokat. 

10. Távolítsa el a szögfejet a munkagépről, és helyezze a szerszámtárba.  Fordítsa 
el a szerszámtárat, és győződjön meg róla, hogy a szögfej forgás közben nem 
akadályoz. 

i 

A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ NE FELEJTSE: 
1. Minél pontosabb az ütközőben a beállító csap és a stop-block 

kapcsolódása, annál kevesebb lesz a fej szögirányú játéka. 
2. Amennyiben a beállító csap a megmunkálás irányával ellenkező 

irányban helyezkedik el, a szögfej jobb teljesítményt nyújt. 
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8.3 „TRIBLOCK” A FORGÁSGÁTLÓ EGYSÉG 

C 

A B 

i 

Amennyiben az ön szögfejéhez a szerszámgépéhez való TRIBLOCK 
forgásgátló egység tartozik, tanulmányozza a rendelés visszaigazolás mellé 
adott ábrát. 

Ha a szögfej a szabvány forgásgátló egységgel van ellátva, akkor először a 7.1 
fejezetben leírtaknak megfelelően rögzítse az ütközőt, majd járjon el az alábbiaknak 
megfelelően mielőtt a fejet a gépre szerelné: 

1. Csavarozza ki a két A csavart a B csap 
eltávolításához. 

2. Készítsen két C csapot, a B csapok biztosításához, és a géphez való 
rögzítéshez. A korai elkopás megakadályozásához a két csapot meg kell edzeni 
azokon a helyeken, ahol a B csapokkal érintkezésbe lépnek. 

3. Szerelje fel a C csapokat a szerszámgép orsójára. 

4. Szerelje fel a szögfejet a gépre, és állítsa be a beállító csapot a 8.1 és 8.2 
fejezetben leírtaknak megfelelően - figyelembe véve a szögfej kúp típusát.  
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5. A megfelelő eszköz segítségével ellenőrizze, hogy milyen magasan kell a B 
csapoknak elhelyezkedniük. Helyezze a B csapokat a megfelelő magasságba; a 
minimum interferencia érték 0.01 mm a maximum interferencia érték 0.02 mm 
lehet.  Ez az interferencia biztosítja a rendszer szükséges szilárdságát. 

i 

i 

A felszerelés előtt tisztítsa meg a B és C csapok közötti érintkező felületet, 
ezáltal is megakadályozva, hogy szögfejben kár keletkezzen.  

Amennyiben a szerszámgép képes automatikus szerszámcserére, az 
érintkező felületek tisztítása automatikusan is elvégezhető, pl. légfúvással 
vagy hűtőfolyadékkal. Lépjen kapcsolatba szerszámgépének gyártójával, 
hogy megtudja lehetséges-e ez. 

Azon szerszámfejeket, melyeket méretük vagy 
súlyuk miatt nem lehet szerszámcserével 
használni, a TRIBLOCK egységet használva 
állványra lehet helyezni a bal oldali ábrának 
megfelelően. Az 50-es kúpos szögfejekben a 
TRIBLOCK forgásgátló egység referencia pontként 
és állványként is használható. További 
információért forduljon műszaki irodánkhoz. 
 

i 

A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ NE FELEJTSE: 
1. Minél pontosabb az ütközőben a beállító csap és a csapágyház 

kapcsolódása, annál kevesebb lesz a fej szögirányú játéka. 
2. A „B” és „C” csap érintkezési pontjánál való túlzott interferencia 

károsíthatja a szögfejet. 
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8.4 SZÖGBEÁLLÍTÁSOK A TA.. SZÉRIÁNÁL 

FEJ TEST - FORGÁSGÁTLÓ EGYSÉG SZÖGBEÁLLÍTÁSA 

1. Szerezzen egy mágneses talpú komparátort és helyezze a gépasztalra.  
2. Lazítsa meg a C csavart. 
3. A komparátor segítségével igazítsa a D táblát a fúrandó lyuk 

tengelyéhez úgy, hogy a gép tengelyét vagy tengelyeit mozgatja.  
Manuálisan mozgassa a fejet mindaddig, amíg tökéletes párhuzamosság 
nem jön létre a munkatengellyel. 

4. Húzza meg a C csavart nyomatékkulccsal. 

TA26.. - TAV20.. SZÉRIA 
       25 Nm 

TAV30.. SZÉRIA 
   30 Nm 

C 

C 
43 Nm 

D 

i 

MEGJEGYZÉS: a hibás szögbeállítás szerszámtörést eredményezhet 
valamint káros erőket hoz létre a fej alkatrészeiben, melynek következtében 
a fej véglegesen károsodhat. 
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8.5 TAV SZÉRIA FEJBEÁLLÍTÁSAI 

A FEJTEST/FORGÁSGÁTLÓ EGYSÉG SZÖGBEÁLLÍTÁSA 

1. Szerezzen egy mágneses talpú komparátort és helyezze a 
gépasztalra. 

2. Lazítsa meg a C csavart (lásd 8.4 pont). 
3. A komparátor segítségével igazítsa a B táblát a fúrandó lyuk 

tengelyéhez úgy, hogy a gép tengelyét vagy tengelyeit mozgatja. 
Manuálisan mozgassa a fejet mindaddig, amíg tökéletes 
párhuzamosság nem jön létre a munkatengellyel. 

4. Szorítsa meg a C csavart (lásd 8.4 pont).  

E 

B 

B D C 

F 

A P2 

P1 
A szögfej közelítő beállítása: 

1. Lazítsa meg az A és D csavart. 
2. Fordítsa el az F orsótartót, amíg az E index nincs a kívánt szögben. 

Az E skála 10’ pontossággal rendelkezik. 
3. Szorítsa meg az A és D csavarokat. 

23 

http://www.hod-industrial.hu/


széria 

A szögfej precíziós beállítása: 

Amennyiben rendelkezik szerszámbemérő géppel: 
1. Helyezzen egy tárgyat a fej orsójába, mely a szerszámbemérő 

használatával segít meghatározni a kívánt szöget (pl. egy szerszámot, egy 
csapot, stb.). 

2. Állítsa be a fejet a szerszámbemérő gépen. 
3. Állítsa be a szöget az orsótartó forgatásával. 
4. Szorítsa meg az A és D csavarokat. 

Amennyiben nem rendelkezik szerszámbemérő géppel a szerszámokhoz: 
1. Szerezzen egy mágneses talpú komparátort és helyezze a gépasztalra. 
2. Számoljon ki két pontot (pl. 30 mm távol egymástól), egy kezdő és egy 

végpontot, ezeket  P1-nek, ill. P2-nek fogjuk nevezni. Ez a  két pont a fej 
által bejárt munkaszöget fedi le. 

3. Helyezze a fejet a gép orsójára. 
4. A komparátor nulláját állítsa a P1 ponthoz. 
5. Mozgassa a gépet a P2 pontba és nézze meg a komparátort. Ismételje meg 

a 4. és 5. pontot addig, amíg a komparátor nulla kondícióját megtalálja. 
6. Szorítsa meg az A és D csavarokat. 

FONTOS: a gyorsító fej beindítása előtt ellenőrizze a szerszámgép forgásának 
irányát, hogy a szerszám a kívánt vágó irányba mozog-e.  

i 

MEGJEGYZÉS: a hibás szögbeállítás szerszámtörést eredményezhet, valamint 
káros erőket hoz létre a fej alkatrészeiben, melynek következtében a fej 
véglegesen károsodhat.   

8.6 SZERSZÁMGÉP SZABÁLYOZÁSOK 

A Amikor nem lehetséges a hűtőfolyadék vétele 
közvetlenül a szerszámgépből - az ütközőn keresztül 
a fejen található fúvókába - ügyeljen arra, hogy a 
szerszámgép hűtőfolyadék fúvókái nem úgy küldik a 
hűtőfolyadékot a szögfejre mint az A jelű fúvóka, 
hanem úgy mint a B jelű. 

B 

i 
FONTOS: Ne irányítsa a hűtőfolyadékot közvetlenül a szögfejre, nehogy behatoljon 
a folyadék az egységbe.  

O.M.G. S.r.l. nem felelős semmilyen személyi sérülésért vagy berendezésben 
keletkezett kárért, amely a TA fej mellékelt beállítási utasításainak figyelmen kívül 
hagyásából ered. 
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HASZNÁLAT 9 

A gép használata előtt, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat a 4. 
Fejezetben. 

Szerelje a szögfejet a munkagépre, és állítsa be megfelelően (lásd 8. fejezet). A 
szerszám felszerelése után (lásd 9.1 pont), használhatja a munkagépet. 

i 

FONTOS: a szögfej beindítása előtt ellenőrizze a munkagép főorsó 
forgásának irányát, hogy a szerszám a kívánt vágó irányba mozog-e.   

Először ellenőrizze, hogy megvannak-e a csatlakoztatáshoz szükséges 
csavarok és szükséges szerszámok. Majd ellenőrizze, hogy ezen csavarok 
megfelelően meg vannak-e húzva. A nem megfelelő rögzítés komoly 
kockázatot jelent a kezelőszemélyzet biztonságára, ill. károkat és 
meghibásodásokat okozhat a közelben lévő felszerelésben. 

Ha a munkagép beindításakor furcsa hangot hall, vagy rezgést tapasztal, 
szakítsa meg a műveletet, és lépjen kapcsolatba a Műszaki Osztályunkkal. 

A rendeltetésszerű használattól eltérő bármilyen használat jogosulatlan 
használatnak minősül. 

O.M.G. S.r.l. nem felelős semmilyen személyi sérülésért vagy 
berendezésben keletkezett kárért, amely a nem megfelelő 
védőfelszerelésből fakad. 

A szögfej felszerelése után a munkagép tehetetlenségi variációja növelheti a 
mozgásban lévő munkadarabok, tengelyek, orsók megállásának idejét.  
Alaposan mérje fel a megmunkáláskor ill. a vészhelyzetekben előforduló 
kockázatokat. 

A fej felszerelése után ismét ellenőrizze a munkagép biztonsági 
berendezéseit, és vegye számba a használat közben előforduló kockázatok 
lehetőségét. Szükség esetén ezen berendezéseket hozzáértő munkaerő 
segítségével állítsa be. 
O.M.G. S.r.l nem vállal semmilyen felelősséget olyan személyi sérülésért, 
illetve a szögfejben vagy bármi egyébben esett anyagi kárért, mely a nem 
megfelelő gép használatból ered. 

Megmunkálás közben a fej hőmérséklete meghaladhatja a 60°C-ot. 
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9.1 ILLESZTŐ SZERSZÁMOK 

Szorítópatron orsóval rendelkező szögfejek esetében, a szorítópatront 
kell először az anyacsavarhoz illeszteni, figyelve arra, hogy a lehúzó 
gyűrűre rámenjen; majd meg kell húzni az anyát a szögfej orsóján. 
Bizonyos szögfejek esetében az orsó alján található egy csavar, 
amellyel a szerszám magassága szabályozható. 

A 
Szögfejek külső szorítópatron anyával: szorítsa meg a szorítópatron 
gyűrűt egy speciális csavarkulccsal ( B), az A  csavarkulccsal tartsa az 
orsót mozdulatlan állapotban (helyezze a kulcsot a házba az orsón). 

B 

B A 
Szögfejek belső szorítópatron anyával: szorítsa meg a szorítópatron 
gyűrűt egy speciális csavarkulccsal ( B), az A  csavarkulccsal tartsa az 
orsót mozdulatlan állapotban (helyezze a kulcsot a házba az orsó 
ellentétes oldalára).  

Az szorító anya nyomatékkulcs beállításainak (Nm) javasolt értékei: a szorítóanya 
típusa a szögfej modelljétől függ (lásd „Technikai adatok”).   

Csavaranya 

ER 11AS 

ER 16AC 

Ø [mm] 

1.0-2.9 
3.0-7.0 

1.0 
1.5-3.5 

4.0-10.0 
ER 20AC 

ER 25AC 

1.0 
1.5-13.0 
1.5-3.5 
4.0-4.5 

5.0-17.0 
ER 32AC 2.0-2.5 

3.0-22.0 

ER 8M 
ER 11M 

ER 16M 

1.0-5.0 
1.0-2.9 
3.0-7.0 

1.0 
1.5-10.0 

Meghúzási nyomaték 
[Nm] 

8 (10) 
24 (30) 
8 (10) 

20 (25) 
40 (50) 
24 (30) 
52 (65) 
24 (30) 
56 (70) 

80 (100) 
24 (30) 

104 (130) 

6 (7.5) 
8 (10) 

16 (20) 
12 (15) 
24 (30) 

ER 40UM 
ER 50UM 

ER 32UM 

ER 25UM 

ER 20UM 

Csavaranya 

ER 16MS 

ER 25M 

ER 20M 1.0 
1.5-13.0 
1.5-3.5 

4.0-17.0 

Ø [mm] 

1.0 
1.5-10 

1.0 
1.5-6.5 

7.0-13.0 
1.0-3.5 
4.0-4.5 
5.0-7.5 

8.0-17.0 
2.0-2.5 

3.0-22.0 
3.0-26.0 
6.0-36.0 

16 (20) 
28 (35) 
24 (30) 
32 (40) 

Meghúzási 
nyomaték [Nm] 

12 (15) 
20 (25) 
16 (20) 
32 (40) 

80 (100) 
24 (30) 
56 (70) 

80 (100) 
104 (130) 

24 (30) 
136 (170) 
176 (220) 
240 (300) 

Megjegyzés: a zárójelben lévő értékek max. nyomaték kulcs beállítást jelentenek 

A szerszám befogásánál, mindig zárja le az orsót az A kulccsal. Egyéb esetben a 
fej belső alkatrészei sérülhetnek. 
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9.2 HSK-A ORSÓ 

Javasolt értékek a mérés szabályozási rendszere HSK befogó rendszerhez 
(Nm):az orsó típusa függ a revolverfej típusától.  

HSK méret 

Csavarkulcs méret 

Kezdő nyomaték (Nm) 

Befogó erő (N) 

25 

2 

1,5 

5,5 

32 

2,5 

2,5 

9 

40 

3 

6 

20 

50 

4 

10 

31 

63 

5 

15 

40 

80 

6 

25 

50 

100 

8 

60 

70 

Megjegyzés: a befogó erő mértéke 15% változhat a hőmérséklet és a 
kenés függvényében. 

i 

A befogó erő nagyon jó ellenállást biztosít a hajlítónyomatéknak. A lenti 
képeken látható a kapcsolódáskor fellépő erő eloszlása. 

Ezen az oldalon található 
minden hivatkozás a 
Komet Group 
katalógusából származik. 

9.3 MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE 

Minden szögfej teljes körű tesztelés után kerül leszállításra. Az első használat előtt, ill. 
a használatban történő hosszabb kihagyás után javasolt a fej bejáratása: 500 
ford/perc-es lépésben növelje a sebességet maximumig (5 percen keresztül). 

Amennyiben a burkolat hőmérséklete meghaladja a 60°C-ot, állítsa le a 
szögfejet, és hagyja kihűlni, majd kezdje újból a bejáratást a félbeszakítás 
előtti utolsó fázisból indulva. 

Ellenőrizze a szerszámbefogást. 

A beüzemelő művelet közben történt szokatlan hangok vagy rezgések 
esetén szakítsa meg a műveletet és lépjen kapcsolatba a műszaki 
osztályunkkal. 
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KARBANTARTÁS 10 

A karbantartási munkálatokat képzett személyzetnek kell végeznie, 
miközben a munkagép üzemen kívül van és áramforrásra nem csatlakozik. 

10.1 TISZTÍTÁS 

Rendszeresen tisztítsa a fejet és távolítson el róla mindem forgácsot, és 
eressze le a hűtőfolyadékot a csövekből. 

10.2 KENÉS 

A szögfejek hosszú életű kenőanyaggal tele kerülnek leszállításra. A 
használat első óráiban a kenőanyag egy része kiszivároghat - köszönhetően 
a fejben ill. a labirint tömítésben található túlzott mennyiségű kenőanyagnak. 
Minden 300 óra működés után adagoljon a szögfejbe kb. 10 gr NLGI 2 
típusú zsírt a burkolaton található nyíláson keresztül.  A kompakt kivitel, a 
kenőanyag típusa és a nagy sebesség a fej hőmérsékletét 60° fölé emelheti, 
ez azonban nem változtatja meg a működési jellemzőit. 

TA széria      TAV széria 

ZSÍRZÓ CSAVAR 
Azt javasoljuk, hogy a szögfejben teljesen cserélje le a zsírt 2000 óra 
üzemidő után. Azt javasoljuk, hogy ehhez a művelethez küldje el a fejet az 
O.M.G. S.r.l.-nek.  

A megadott kenési paraméterek a szabvány üzemmódra vonatkoznak. 
Ennél fogva ez az érték változhat különösen nagy igénybevétel, vagy a 
használatban történt hosszabb kihagyás következtében. 
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A kenőanyagok különösen szennyezőek. Ne szennyezze a környezetet se a 
kenőanyaggal, se kenőanyaggal szennyezett egyéb anyaggal. 
Elszállításáról minősített hulladékkezelően keresztül gondoskodjon. 

10.3 HIBAKERESÉS 

Hibás működés esetén az alábbi táblázatot tanulmányozza. Amennyiben a 
hiba nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

HIBA 

A szerszám forgása nem koncentrikus 

A fúrószerszám törött 

LEHETSÉGES OK 

A szorítópatron nem megfelelően illeszkedik a 
záró anyába, piszok a befogópatronban vagy a 
burkolatban 
 
A szerszám rossz irányba forog 

MEGOLDÁS 

Lásd 9.1 pont 

Lásd 9 pont 

10.4 KISELEJTEZÉS 

Amennyiben a fejet használaton kívül helyezi, akkor a különböző alkotórészeit le kell 
selejtezni (a fejet üzemképtelen állapotba kell hozni), és hivatalos csatornákon 
keresztül kell elszállíttatni.  

Ne szennyezze a környezetet a fejjel vagy valamely alkatrészével. 

O.M.G. S.r.l. nem felelős a TAS fejben keletkezett olyan károkért, melyek 
nem megfelelően képzett munkás kezelése közben keletkeznek. 
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PÓTALKATRÉSZEK 11 

A szögfej összetettsége miatt karbantartás esetén javasolt a terméket a gyárunkba 
szállíttatni. 
Karbantartó személyzetünk a lehető legrövidebb idő alatt végzi el a szerelési 
munkálatokat. 
Pótalkatrész rendelése esetén az alábbiak szerint kell eljárni: 

• Lépjen kapcsolatba az O.M.G. S.r.l.-el, adja meg az alábbi információkat és 
kérje tőlünk a fej robbantott nézetet: 

1. a szögfej típusa (lásd teszt tanúsítvány vagy adattábla) 
2. adattáblán található sorozatszám 

Ezután töltse ki a pótalkatrész igénylőlapot és juttassa el hozzánk az alábbi 
információkkal: 

• a szögfej típusa (lásd teszt tanúsítvány vagy adattábla) 
• az adattáblán található sorozatszám 
• a pótalkatrész ábrán megjelölt száma 
• mennyiség 

GARANCIA 

1. A GARANCIA HOSSZA ÉS KEZDETE 

12 

Az O.M.G. S.r.l. termékei anyag és gyártáshibák ellen garanciával rendelkeznek. A 
garancia ideje egy év, ami a számlakiállítás napján lép életbe. Ez alatt az idő alatt 
O.M.G. S.r.l. vállalja, hogy saját belátása szerint, saját költségén megjavítja vagy 
lecseréli a hibás alkatrészt, amennyiben a termék közvetlenül az O.M.G. S.r.l. számára 
kerül postázásra. A termék postázásának a költségeit a vevőnek állja. A garanciális 
javítás során eltávolított alkatrészek az O.M.G. S.r.l. tulajdonába kerülnek. A 12 
hónapos garancia ideje alatt kicserélt alkatrészek további garanciális időt élveznek. 

2. KORLÁTOZÁSOK 

A garancia nem érvényes baleset során sérült termékek, valamint nem megfelelő 
használat, és az O.M.G. S.r.l. által nem feljogosított személyek által végzett javítás 
vagy módosítás esetében. 
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BEÉPÍTÉSI 
NYILATKOZAT 

 

Gyártó: O.M.G.  
Cím: Via 8 Marzo 1 - 42025 Cavriago (RE) 
az igazgatótanácsának elnökének, Mr Catellani Bruno személyében 

Felelősségének tudatában kijelenti, hogy az általa gyártott „részben elkészült gép”: 

TA szögfejek 

13 

BEÉPÍTÉSI NYILATKOZAT A GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ (2006/42/EK) 
IRÁNYELVNEK ÉS GYÁRTÁSI SZABÁLYOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN  

melyre jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelel a 2006/42/EK biztonsági előírásainak, valamint 
az 1. melléklet alábbi pontok követelményeinek:  

• 1.1.2-től 1.1.5-ig 
• 1.1.5-től 1.3.1-ig 
• 1.3.4 
• 1.3.6 
• 1.3.8.1 
• 1.4.1 

• 1.5.4-től 1.5.6-ig 
• 1.5.8-tól 1.5.9-ig 
• 1.5.13 
• 1.6.1 
• 1.6.4-től 1.7.4.3-ig 

valamint a vonatkozó műszaki dokumentáció kibocsájtásra került a VII B mellékletnek, valamint 
a Gépi berendezésekre vonatkozó direktíva nemzeti gyártási szabályozásainak megfelelően. 

Továbbá az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: 

• a vonatkozó műszaki dokumentációk megtalálhatók az OMG s.r.l. központjában (Via 8 
marzo, n°1 - 42025 Cavriago (RE) Olaszország), a cég jogi képviselőjénél, Mr. Catellani 
Bruno-nál. 

• Vállaljuk, hogy megfelelően alátámasztható kérések esetében információt bocsájtunk 
rendelkezésére a nemzeti hatóságoknak „részben elkészült gépre” vonatkozóan.  Fenti 
vállalás vonatkozik a transzmisszió módszereire is és elfogulatlanul kezeli a gyártó „részben 
elkészült gépre” vonatkozó szellemi tulajdonjogait. 

• A „részben elkészült gép” (szögfej) nem használható mindaddig, amíg a gép, melybe 
beépítésre kerül, nem rendelkezik a fent említett valamint egyéb vonatkozó direktívának való 
megfelelőségi tanúsítvánnyal.  

Cavriago, 10/01/2011 

Igazgatótanács Elnöke 
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O.M.G. GYÁRTÁS 

• Állítható csuklós többorsós fejek 
• Szögfejek 
• Állítható szögű fejek 
• Revolverfejek 
• TC szériájú fix központú többorsós fejek 

14 

O.M.G., mely vezető gyártó az iparágon belül, a termékek széles és teljes körét kínálja, többek között: 

• Állítható tengelyű fejek 
• Fix szögfejek 
• Gyorsító fejek 
• MT szériájú fix központú többorsós fejek 
• TC3 szériájú fix központú többorsós fejek 

Dokumentumok ezekről az egységekről az értékesítési osztályunktól beszerezhetők. 

Ez a leírás újrahasznosított papírra lett nyomtatva. 
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