
                    

Warco WM 240B
hrotový soustruh na kov

Stručný návod k obsluze
a bezpečnostní pokyny



TrueTech s.r.o. , Vrážská 144/12, Praha 5 - Radotín, 153 00 Praha 4, IČO: 036 45 606 DIČ: CZ036 45 606

POZNÁMKA
Informace obsažené v této příručce jsou určeny jako vodít-
ko pro provoz těchto strojů/zařízení a nejsou součástí žádné 
smlouvy.
Údaje, které příručka obsahuje, byly získány od výrobce stroje 
a z jiných zdrojů. Zatímco bylo vyvinuto veškeré úsilí k zajiště-
ní přesnosti tohoto manuálu, nebylo neuskutečnitelné ověřit 
každou položku. Navíc vývoj stroje může znamenat, že dodá-
vané zařízení se může mírně lišit od zde uvedených popisů. 
Zodpovědnost proto spočívá v tom, že se uživatel ujistí, že po-
psané zařízení nebo proces použití je vhodný pro zamýšlený 
účel.

OMEZENÍ ZÁRUKY
Společnost TrueTech s.r.o. vyvíjí veškeré úsilí,
aby zajistila, že její výrobky splňují normy vysoké kvality a 
odolnosti, a zaručuje původnímu maloobchodnímu spotřebi-
teli / kupujícím našich výrobků, že každý výrobek neobsahuje 
závady na materiálech a zpracování, jak je uvedeno níže:
ZÁRUKA NA VŠECHNY PRODUKTY SE ŘÍDÍ OBCHODNÍM 
A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM, NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO JI-
NAK.
Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným 
použitím, nedbalostí nebo nehodami, běžným opotřebením, 
opravami nebo změnami na našem zařízení, případně nedo-
statečnou údržbou.

V žádném případě nebudeme odpovídat za smrt, zraně-
ní osob, poškození majetku nebo za náhodné, podmíněné, 
zvláštní nebo následné škody vyplývající z používání našich 
produktů.
Chcete-li využít této záruky, musí být výrobek nebo jeho sou-
část vráceny k přezkoumání, dopravné hradí konečný uživatel. 
Potvrzení o koupi a vysvětlení reklamace musí být součástí 
zboží. Pokud naše kontrola odhalí závadu, buď ji opravíme 
nebo vyměníme výrobek, případně vrátíme kupní
cenu, v případě, že nemůžeme rychle poskytnout opravu 
nebo výměnu.
Opravený výrobek bude vrácen na naše náklady, ale pokud je 
zjištěno, že nedošlo k žádným závadám nebo že závada byla 
způsobena příčinami, které nespadají do rozsahu záruky spo-
lečnosti TrueTech s.r.o., musí uživatel hradit náklady na sklado-
vání a vrácení výrobku.
Výrobci si vyhrazují právo kdykoli změnit specifikace, protože 
se neustále usiluje o dosažení kvalitnějšího vybavení.

AUTORSKÁ PRÁVA
Autorská práva k této příručce jsou majetkem TrueTech s.r.o. a 
nesmějí být reprodukovány ani kopírovány bez předchozího 
souhlasu společnosti TrueTech s.r.o..

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!
Předtím, než začnete s instalací a provozem tohoto stroje, přečtěte si důkladně celou příručku !

1. Toto zařízení je určeno pro použití pouze odborně vyško-
lené zkušené pracovníky. Pokud nejste dobře obeznámeni s 
řádným bezpečným použitím strojnů a strojních zařízení, ne-
používejte tento stroj/zařízení, dokud nedosáhnete řádného 
školení a znalostí.
2. Neodstraňujte ochranné prvky. Bezpečnostní ochranné kry-
ty musí být udržovány na místě a v provozním stavu.
3. Odstraňte seřizovací klíče a nástroje. Před zapnutím stroje 
zkontrolujte, zda je ze stroje odstraněno veškeré nářadí.
4. Snížení rizika neúmyslného spuštění. Přesvědčte se, zda je 
spínač v poloze OFF před použitím stroje.
5. Nepřetěžujte nástroje. Vždy používejte nástroj v rychlos-
tech, pro které byl navržen.
6. Použijte správný nástroj. Nepoužívejte nástroj nebo příslu-
šenství k práci, pro kterou nebyl navržen.
7. Nástroje a nářadí udržujte ostré a čisté, což umožní nejlepší 
a nejbezpečnější funkci. Postupujte podle pokynů pro mazání 
a výměnu příslušenství.
8. Před opravou nebo servisem vždy odpojte zařízení od zdro-
je napájení.
9. Zkontrolujte poškozené díly. Zkontrolujte zarovnání pohyb-
livých částí, zlomení součástí, montáž a další podmínky, které 
mohou ovlivnit provoz stroje. Ochranný kryt nebo jeho poško-
zená část by měla být opraveny nebo vyměněny.
10. Vypněte napájení. Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru. 
Neopouštějte stroj, dokud nedojde k úplnému zastavení.
11. Udržujte pracovní prostor čistý, buďte opatrní na kolem 
stojící osoby a přihlížející.
12. Nepoužívejte v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte 
elektrické nářadí na vlhkých nebo mokrých místech a ani je 
nevystavujte dešti. Pracovní prostor udržujte dobře osvětlený.
13. Děti a návštěvníci musí dodržovat bezpečný odstup. Všich-
ni návštěvníci by měli být v bezpečné vzdálenosti od pracovi-

ště.
14. Zajistěte, aby nebyl povolen vstup dětí do dílny. Použijte 
visací zámky, hlavní vypínače a odstraňte spouštěcí klíče.
15. Používejte správné oblečení. Volné oblečení, rukavice, kra-
vaty, prsteny, náramky nebo jiné šperky mohou být zachyceny 
v pohyblivých částech. Doporučuje se protiskluzová obuv.
Používejte ochrannou pokrývku na vlasy, pokud dlouhé vlasy
máte. Nepoužívejte žádné rukavice.
16. Vždy používejte ochranné brýle. Běžné brýle mají pouze 
nárazuvzdorné čočky; nejsou to bezpečnostní brýle.
17. Nenaklánějte se. Zajistěte správnou stabilitu a rovnováhu.
18. Během provozu stroje nedávejte ruce blízko nástrojů.
19. Během provozu stroje neprovádějte žádná nastavení.
20. Přečtěte si všechna upozornění a ujistěte se o nich.
21. Tato příručka je určena k seznámení se s technickými as-
pekty tohoto stroje/zařízení. Není a ani nebyla zamýšlena jako 
školící příručka.
22. Nedodržení všech těchto upozornění může vést k vážné-
mu zranění.
23. Některý prach vzniklý pískováním, pilováním, broušením, 
vrtáním a jinými dílenskými činnostmi obsahuje chemikálie, o
kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo 
jiné poškození reprodukce. Některé zdroje těchto chemikálií 
jsou z olovnatého laku; Krystalického křemene z cihel a ce-
mentu a dalších zednických výrobků.
24. Vaše riziko z vystavení se takovému nebezpečí se liší v zá-
vislosti na tom, jak často děláte tento typ práce. Chcete-li snížit 
expozici vůči těmto chemikáliím, tak pracujte v dobře větra-
ném prostoru a se schváleným bezpečnostním zařízeními, 
jako jsou masky na ochranu proti prachu, které jsou speciálně 
navrženy pro filtrování mikroskopických částic.



                    

3. Technické údaje:

Objednací číslo.    2400
výška hrotu     120 mm
max. točný průměr    240 mm
max. točný průměr nad suportem  155 mm
vzdálennost mezi hroty   400 mm
šířka lože     135 mm
podélný posuv    350 mm
kužel vřetene     MK3
vrtání vřetene     21 mm
maximální velikost nástroje   12 mm
rozsah otáček vřetene   125 - 2000 ot/min
počet rychlostí    6
rozsah metrických závitů   0.4 - 3mm
kužel v koníku     MK2
max. výsuv pinoly koníku   70 mm
posuv nožového suportu   60 mm
příčný posuv suportu    110 mm
rozsah natočení suportu    360º
uchycení sklíčidla    příruba
motor      550W, 1f, 230 V
napájení     240V
rozměry D x Š x V    1066 x 585 x 430 mm
hmotnost     110kg

Specifikace v této příručce jsou uvedeny jako obecné informace a nejsou závazné. Distributor si vyhrazuje
právo kdykoliv a bez předchozího upozornění provést změny, které jsou z jakéhokoli důvodu považovány
za nezbytné. Tyto změny nemohou reprezentovat nárok na kompenazci v jakékoli formě.
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UPOZORNĚNÍ!
Předtím, než začnete s instalací a provozem tohoto stroje, přečtěte si důkladně celou příručku !

5. OBSAH DODÁVKY

 Soustruh WM 240B
 3 čelisťové sklíčidlo (namontované na soustruhu)
4 čelisťové nezávislé sklíčidlo (s opěrnou deskou)
Bezpečnostní kryt sklíčidla (namontovaný na soustruhu)
pevná luneta
posuvná luneta
zápis testu, manuál

TOOLBOX - obsah
1 ks pevný hrot MK3
1 ks pevný hrot MK2
3 ks vnější čelisti
1 ks Olejnička Obr. 1
1 ks křížový šroubovák
1 ks plochý šroubovák
1 ks Klíč pro 3-čelistové sklíčidlo 
1 ks klíč pro 4-čelistové sklíčidlo
Šestihranné klíče
výměnná převodová kola

9. OVLÁDACÍ PRVKY   
10. PROVOZ    
11. PŘÍSLUŠENSTVÍ    
12. NASTAVENÍ   
13. MAZÁNÍ     
14. ELEKTRICKÉ SCHÉMA  
15. ÚDRŽBA     

16. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ   

6. VYBALENÍ A ČIŠTĚNÍ
1. Odstraňte dřevěnou bednu z celého soustruhu.
2. Zkontrolujte veškeré příslušenství obráběcího stroje podle seznamu.
3. Odšroubujte soustruh z dna přepravní bedny.
4. Zvolte místo pro soustruh, které je suché, má dobré osvětlení a dostatek prostoru pro to, aby soustruh mohl být servisován 
ze všech čtyř stran
5. S odpovídajícím zdvihacím zařízením pomalu zvedněte soustruh ze dna přepravní bedny. Nevytahujte za vřeteno. Ujistěte 
se, že soustruh je dobře položen před tím, než jej přesunete na robustní základnu nebo podstavec.
6. Aby nedošlo ke zkroucení lože, musí být základna zcela rovná a čistá. Přišroubujte soustruh ke stojanu (pokud je používán). 
Pokud používáte desku, tak skrz ní prošroubujte šroub.
7. Vyčistěte všechny povrchy, které jsou chráněné proti korozi vazelínou (jemným čističem, petrolejem nebo motorovou 
naftou). Nepoužívejte ředidlo, benzín nebo ředidlo na laky. Ty mohou poškodit natřené povrchy. Všechny vyčistěné plochy 
pokryjte filmem strojního oleje, doporučujeme Morris Astra 68.
8. Sejměte kryt koncových ozubených kol. Vyčistěte všechny součásti soukolí a veškeré převodové stupně pokryjte převodo-
vým plastickým mazivem, například Morris K2EP.



                    

7. VÝKRES PŮDORYSU

   

Lože soustruhu (obr. 3)
Lože soustruhu je vyrobeno z vysoce kvalitní litiny. Spoje-
ním vysokých nosníků se silnými křížovými žebry se vytváří 
lůžko s nízkou vibrací a vysokou tuhostí. Integruje vřeteník a 
pohonnou jednotku a umožňuje připojení vozíku s vodícím 
šroubem. Dvě přesně broušená V-vedení jsou tvrzená a te-
pelně zpracované a slouží pro uložení sedla a koníku. Hlavní 
motor je namontován na zadní straně levé strany lože.

Vřeteník (obr. 4)
Vřeteník je odlitý z vysoce kvalitní litiny s nízkou vibrací. Je 
přišroubován k loži čtyřmi šrouby. Vřeteník obsahuje hlavní 
vřeteno se dvěma přesnými kuželíkovými ložisky a pohonnou 
jednotkou. Hlavní vřeteno přenáší točivý moment během 
procesu otáčení. Rovněž drží obrobky a upínací zařízení. 
(Např. Sklíčidlo s 3 čelistmi).

Příčný posuv (obr. 5)
Vozík je vyroben z vysoce kvalitní litiny. Posuvné díly jsou 
hladce broušené. Díky uložení do V nevzniká žádná vůle. Dol-
ní posuvné části jdou jednoduše a snadno nastavit. Křížový 
posuv je namontován na vozíku a pohybuje se v rybinovém 
posuvu. Vůli je možné eliminovat pomocí nastavení klínu.

Posuv křížový lze provádět snadno pomocí ručního kola 
s nastavitelným noniusem. Čtyřstranný držák nástrojů je 
umístěn na horním posuvu. Držákem lze otáčet za pomoci 
uvolnění středové rukojeti. Tím nastavíte nástroj do požado-
vané polohy.

Sedlo (obr. 6)
Sedlo je umístěno na loži. Automatický posuv se provádí po-
mocí půlené matice, která se spíná pákou posuvu. Nastavení 
matice se provádí zvenku. Rychlý ruční posuv je prováděn po-
mocí hřebenového převodu namontovaného z boku na loži.

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6





















                    

13. ELEKTRICKÉ SCHÉMA

POZOR !
Zapojení soustruhu a všech ostatních elektrických prací smí provádět pouze autorizovaný elektrikář!

Nedodržení může způsobit vážné zranění a poškození strojů a majetku!

Soustruh WM 240B je určen pouze pro napájení 550 W, 1f, 230V. Ujistěte se, že napájení soustruhu odpoví-
dá jmenovitému napětí na štítku soustruhu. Použijte schéma zapojení pro připojení soustruhu k síťovému 
napájení.
Ujistěte se, že je soustruh správně uzemněn.

Schéma zapojení soustruhu naleznete na stítku nad motorem a nebo v originál příručce.


























