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BRUKSANVISNING 
Chuckskydd till svarvar 

SPS-1100-LS-M 
 
 
Tillämpningar 
Skyddet är avsett att användas som chuckskydd i stora, manuella 
spetssvarvar vars största chuckdiameter är maximalt 1 100 mm. 
 
Dimensioner 
Beroende på behovet är chuckskyddet 200–350 mm brett. 
Fästkonsolens dimensioner är svarvspecifika. Skyddet väger totalt 
cirka 25–45 kg. 
 
Montering 
Med hjälp av fästkonsolen kan du själv montera svarven på 
spindelenheten. Använd 4–6 stycken M10-skruvar vid 
monteringen för att säkerställa tillräcklig stabilitet. Positioneringen 
av fästkonsolen måste göras så att skyddsplåtens varje sida 
placeras på samma avstånd från chucken (då chuckens backar är i 
det utdragna läget, uppstår det ett cirka 50–75 mm av fritt 
utrymme). Observera justeringen på djupet som anslås i sidan av 
chuckskyddet. 
 
Kontrollera att totalutrymmet för fästkonsolen är tillräckligt i 
bredd. Inkopplingsanvisningarna för inkoppling av en 
gränslägesbrytare medföljer. 
 
I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren. 
 
 

 
Användning 
I bruksläge dras skyddsplåten från sidan till ovansidan av chucken. Vid behov kan du med låstappen i vänster sida justera 
chuckskyddet till rätt avstånd från chucken. 
 
När chucken har stannat kan du med hjälp av handtaget flytta chuckskyddet till vänster sida, ovanpå spindelenheten. På det här 
sättet går det att skruva åt chuckens backar. Observera att gränslägesbrytaren förhindrar att maskinen startas, såvida skyddet inte 
är monterat i fullständigt bruksläge. 
 
Kontroll och underhåll 
Fästkonsolens skenor måste vid behov rengöras och oljas in, för att skyddets rörelsebanor förblir tillräckliga. Om skyddet 
har skadats, till exempel om fästkonsolen har blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya. Mikrospakens 
funktion måste testas regelbundet. (Till exempel en gång per vecka.) 
 
Garantin gäller i två år från inköpsdatumet. 
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