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GÜNLÜK  BAKIM

*İlk açılıslarda 5 dak�ka sp�ndle ve eksenlere ısıtma programI 
yapılmalıdır.
*İş b�t�m�nde tabla yüzey� tem�zlenmel�d�r.
*Kızak körüklerı fırça ve b�r yağ tabancası �le tem�zlenmel�d�r.
*Kızak yağlama haznes� sev�yes� kontrol ed�lmel� eks�k �se 
tamamlanmalıdır. (NOT:Yağ tüket�m�n�n normal tüket�mden 
artması yada azalması durumunda lütfen 
serv�s@tezmaksan.com adres�ne ma�l atarak b�zlere ulas�n.)

HAFTALIK BAKIM

*Pnomat�k s�stem�n basıncı kontrol ed�lmel�d�r.(M�n. 6 bar)
*Şartlandırıcı yağı �lave ed�lmel�d�r.(NOT:Yağ �lave ederken hava 
basıncı kapatılmalıdır.Yağ c�ns�:10 numara şartlandırıcı yağı)
*Eksen ve sp�ndle rulmanların ses kontrölü yapılmalıdır.
*Tezgahın tablası tem�zlenmel� ve pası önlemek �c�n yağ 
sürülmel�d�r.
*Kızak sıyırıcıları kontrol ed�lmel�d�r.(Deformasyon hal�nde 
tezmaksan onl�ne s�tem�zden en uygun fiyatlarla tem�n 
edeb�l�rs�n�z.)

İŞLEME MERKEZİ



AYLIK BAKIM
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3 AYLIK BAKIM
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ALTI AYLIK VE YILLIK ANA BAKIMLAR ;

İŞLEME MERKEZİ

Takım �ç� su verme f�ltres� tem�zlenmel�d�r.



CNC TORNA TEZGAHI

GÜNLÜK BAKIM
*Makinada ilk açıldığında, 5 dakika spindle ve eksen ısıtma 
programı çalıştırılmalıdır.
*İş bitiminde tabla yüzeyi temizlenmelidir.
*Kızak körükleri, fırça ve bor yağ tabancası ile temizlenmelidir.
*Kızak yağlama tankı gösterge seviyesi kontrol edilmeli, 
eksik ise tamamlanmalıdır.
*Ayna gres ile yağlanmalıdır.

 

HAFTALIK BAKIM
*Tezgahın içi, bor yağ tabancası ve fırça ile detaylı olarak 
temizlenmelidir.
*Taret ve ayna üzerinde oluşabilecek, pası önlemek için ilgili 
alanlar yağlanmalıdır.
*Eksen ve spindle rulmanlarının ses kontrolü 
yapılmalıdır.

Kızak yağ tüketimi, normal seviyenin altında veya üstünde ise  
servis@tezmaksan.com adresine e-posta göndererek teknik 
ekibimizden servis hizmeti alabilirsiniz.

!

Kızak sıyırıcıları kontrol edilmeli, deformasyon var ise  
servis@tezmaksan.com adresine e-posta göndererek teknik 
ekibimizden servis hizmeti alabilirsiniz.

!
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CNC TORNA TEZGAHI

AYLIK BAKIM
*Bor yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
*Bor yağ oranı ölçülmelidir.
*Elektrik dolabında bulunan soğutucu fanlar ve spindle  motor 
fanı kontrol edilmelidir.
*Elektrik dolabı üzerindeki filtrelerin temizlenmesi 
gerekmektedir.
*Hidrolik yağ seviyesi kontrol edilmeli, eksik ise 
tamamlanmalıdır.

ÜÇ AYLIK BAKIM
*Tezgahın, içi ve dışı detaylı olarak temizlenmelidir.
*Kızak körükleri sökülerek içeri sızan talaş ve bor yağ, detaylı 
olarak temizlenmelidir.
*Körükler söküldükten sonra , yağlama pompasından manuel 
yağlama yapılarak, rekorların yağ akışları kontrol edilmelidir. 
Tıkanıklık ve yağ  gelmeyen rekor var ise değişimi mutlaka 
şarttır. 
*Bor yağ tankı ve içerisinde bulunan filtreler temizlenmelidir.

Bu ana bakımların yetkilisi servis tarafından yapılaması gerekir. Bu 
konuda TEZMAKSAN profesyonel bakım ekibimizden destek 
alabilirsiniz. Bilgi ve talep için bakim@tezmaksan.com adresimize 
e-posta gönderebilirsiniz. Yetkili arkadaşlarımız, makinanıza uygun 
bakım paketi seçimi ve detaylı bilgilendirme için  firmanızı ziyaret 
edecektir.

ALTI AYLIK VE YILLIK ANA BAKIMLAR ;


