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

1. OMEZENÍ ZÁRUKY
Společnost Warren Machine Tools Ltd. 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 JINAK.
Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným 
použitím, nedbalostí nebo nehodami, běžným opotřebením, 
opravami nebo změnami na našem zařízení, případně nedo-
statečnou údržbou.

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 soustruhů, nepoužívejte tento 
stroj, dokud nedosáhnete řádného školení a znalostí.
2. Neodstraňujte ochranné prvky. Bezpečnostní ochranné 
kryty 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 udržujte ostré a čisté, což umožní nejlepší a nej-
bezpečnější 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 po-
hyblivých částí, zlomení součástí, montáž a další podmínky, 
které mohou ovlivnit provoz stroje. Ochranný kryt nebo jeho 
poškozená část by měla být opravena nebo vyměněna.
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. 
Všichni návštěvníci by měli být v bezpečné vzdálenosti od 

pracoviště.
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 zachyce-
ny 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 nože.
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 
aspekty tohoto soustruhu. 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 chemiká-
lií jsou z olovnatého laku; Krystalického křemene z cihel a 
cementu a dalších zednických výrobků.
24. Vaše riziko z vystavení se takovému nebezpečí se liší v 
závislosti na tom, jak často děláte tento typ práce. Chcete-li 
snížit expozici vůči těmto chemikáliím, tak pracujte v dobře 
větraném prostoru a se schváleným bezpečnostním zaříze-
ními, jako jsou masky na ochranu proti prachu, které jsou 
speciálně navrženy pro filtrování mikroskopických částic.

V žádném případě nebudeme odpovídat za smrt, zranění 
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 
součást 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 
společnosti WARCO, 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 Warren Ma-
chine Tools (Guildford) Ltd a nesmějí být reprodukovány ani 
kopírovány bez předchozího souhlasu společnosti Warren 
Machine Tools (Guildford) Ltd.
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3. SPECIFIKACE:

Název:     WM 240

Objednací číslo    3222YZ
výška hrotu     120mm
max. točný průměr    240mm
max. točný průměr nad suportem  145mm
max. točná délka (vzálennost mezi hroty) 400mm
šířka lože     135mm
podélný posuv    400mm
kužel vřetene     MK3
vrtání vřetene     21mm
maximální velikost nástroje   12mm
rozsah otáček vřetene   50-100/100 - 2200 ot/min
počet rychlostí    2
rozsah metrických závitů   0.4 - 3mm
kužel v koníku     MK2
max výsuv pinoly koníku   75mm
posuv nožového suportu   75mm
příčný posuv suportu    85mm
rozsah natočení suportu    360º
uchycení sklíčidla    příruba
motor      1100 W
napájení     240V
rozměry D x Š x V    1066 x 585 x 470 mm
hmotnost     110kg

Specifikace v této příručce jsou uvedeny jako obecné informace a nejsou závazné. Distributor si vyhrazu-
je právo kdykoliv a bez předchozího upozornění provést změny, které jsou z jakéhokoli důvodu považo-
vány za nezbytné.
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CONTENTS OF SHIPPING CONTAINER 
 
1 WM180 Lathe 
1 Ф100mm Three Jaw Chuck (mounted on lathe)  
1   Ф100mm Four Jaw Chuck (with backplate) 
1 Chuck Safety Cover (mounted on lathe) 
1   Steady Rest 
1   Follow Rest 
1 Face Plate 
1 Test Flow Chart 
1   Toolbox 
 
 
 
 
TOOLBOX CONTENTS (Fig. 1 )  
 
1   V-belt Gates-5M-365                                  
1   Dead Center MT3                          
1 Dead Center MT2                                                 
3 External Jaw  
1 Oil Gun                                                       Fig. 1 
1 Cross Screwdriver   
1 Flat Screwdriver 
1 Key for 3-Jaw Chuck                                            Fig. 1 
1 Key for 4-Jaw Chuck    
5   Hex Socket Wrench 3,4,5,6,8mm 
3   Double End Head Wrench 8-10mm, 10-12mm, 17-19mm                  
9   Change Gears 25T,30T,33T,35T,40T,45T,50T,52T,66T 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING! 
 

Read and understand the entire contents of this
Manual before attempting set-up or operation! 
Failure to comply may cause serious injure! 

!

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

5. OBSAH DODÁVKY

 Soustruh WM 240
 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.
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7. VÝKRES PŮDORYSU

8. VŠEOBECNÝ POPIS 

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.
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Vodící šroub
Vodící šroub (A, obr. 7) je namontován 
na přední straně sedla stroje. Je spojen 
s převodovkou vlevo pro automatický 
posuv a je podepřen ložiskem na obou 
koncích. 
Koník (obr. 8)
Koník se posouvá po V-vedení a může 
být upnut na libovolném místě. Koník 
má pinolu s kuželem MK2 a se stupnicí. 
Koník lze upnout na libovolném místě 
pomocí upínací páky. Výsuv vřetena se 
ovládá ručním kolem na konci koníku.

POZNÁMKA:
Namontujte zajišťovací šroub (B, obr. 8) 
na konec soustruhu, aby se zabránilo 
pádu koníku ze soustružnického lůžka.

9. OVLÁDACÍ PRVKY

1. Nouzový spínač ON / OFF (C, obr. 9)
Stroj se zapíná a vypíná tlačítkem ON / OFF. Stiskněte pro zastavení všech funkcí 
přístroje. Chcete-li znovu spustit, zvedněte kryt a stiskněte tlačítko ON.

2. Přepínač přepnutí (D, obr. 9)
Po zapnutí stroje otočte přepínač do polohy „F“ pro otáčení vřetena proti směru 
hodinových ručiček (vpřed). Otočte přepínač do polohy „R“ pro otáčení vřetena ve 
směru hodinových ručiček (vzad). Poloha „0“ je vypnutá a vřeteno zůstává nečinné.

3. Otočný knoflík řízení rychlosti (E, obr. 9)
Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvyšujete otáčky vřetena. Otočte 
přepínač proti směru hodinových ručiček, abyste snížili otáčky vřetena. Možný 
rozsah otáček závisí na poloze hnacího řemenu.

4. Uzamčení otáčení a posuvu nožového suportu
Povolením dvou šestihranných matic (A, Obr.10) je možné nožový držák posouvat a 
natáčet v T-drážkách.  Po nastavení požadované polohy matice opět utáhněte.

5. Uzamčení příčného pojezdu
Otočte šestihrannou hlavou (C, Obr.11) ve směru hodinových ručiček a utáhněte ji. 
Otočte se proti směru hodinových ručiček a uvolněte jej a odemkněte.

6. Uzamčení posuvu nožového suportu
Otočte šroubem se šestihrannou hlavou (B, obr. 11) ve směr u hodinových ručiček 
a utáhněte jej. Otočte se proti směru hodinových ručiček a uvolněte jej, abyste 
odemkli.
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7. Uzamčení podélného posuvu suportu
Otočte šroubem se šestihrannou hlavou (D, obr. 12) ve směru hodinových ručiček 
a utáhněte jej. Otočte se proti směru hodinových ručiček a uvolněte jej, abyste 
odemkli.
Upozornění: Šrouby zámku příčného pojezdu musí být odemčené před zachyce-
ním automatického posuvu nebo může dojít k poškození soustruhu.

8. Ruční kolo podélného posuvu (E, obr. 13)
Otočte ručním kolem ve směru hodinových ručiček a posuňte sedlo směrem ke 
koníku (vpravo). Otočte ručním kolem proti směru hodinových ručiček, abyste 
přesunuli sedlo směrem k hlavě (vlevo).

9. Ruční kolo příčného posuvu (F, obr. 13)
Otáčení ve směru hodinových ručiček posune křížový posuv směrem ke středu 
stroje.

10. Páka pro sevření půlené matice (G, obr. 13)
Posuňte páčku dolů, aby matice sevřela vodící tyč. Posuňte páčku nahoru a uvolně-
te ji.

11. Ruční posuv nožového suportu (H, obr. 13)
Otočením ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček 
posuňte na požadovanou polohu.

12. Upínací páka nástrojového držáku (I, obr. 13)
Otočte proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili držák nástrojů a ve směru 
hodinových ručiček utáhněte. Při uvolnění páky otočte nástrojový držák do poža-
dované polohy.

11. Aretační páka pinoly koníku (B, obr. 14)
Otáčením páčky ve směru hodinových ručiček zajistěte pinolu a proti směru hodi-
nových ručiček ji odemkněte.

12. Ruční kolo posuvu pinoly koníku (C, obr. 14)
Otáčejte ve směru hodinových ručiček, abyste vysunuli pinolu. Otáčením proti 
směru hodinových ručiček zatáhnete pinolu.

13. Nastavení vyosení koníku (D, obr. 15)
Tři seřizovací šrouby, umístěné na základně koníku, se používají pro soustružení 
kuželů. Povolte pojistný šroub na konci koníku. Povolte jeden boční nastavovací 
šroub a zároveň utáhněte druhý šroub, dokud není na měřítku znázorněn požado-
vaná úroveň vyosení. Utáhněte pojistný šroub.
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10. PROVOZ

Výměna sklíčidla
Uchycení hlavového vřetena je válcové. Zezadu na upínací přírubě soustružnické-
ho sklíčidla uvolněte tři matice (A, obr. 16 jsou vidět pouze dvě), čímž se sklíčidlo 
vyjme. Umístěte nové sklíčidlo a utáhněte pomocí stejných matic.

Nastavení nástrojů
Nástroj musí být pevně uchycen do držáku nástrojů. Při soustružení má nástroj ten-
denci se ohýbat pod řeznou silou generovanou během vytváření třísek. Nejlepších 
výsledků dosáhnete tím, že přesah nástroje by měl být maximálně 10 mm nebo 
méně. Úhel řezu je správný, když je řezný okraj ve středové ose obrobku. Správnou 
výšku nástroje lze dosáhnout porovnáním bodu nástroje s osou pevného hrotu 
namontovaného v koníku. Je-li to nutné, použijte ocelové distanční podložky pod 
nástrojem, abyste získali požadovanou výšku. (Obr. 17)

Změna rozsahu rychlosti
1. Odšroubujte dva upevňovací šrouby (B, obr. 18) a odstraňte ochranný kryt.
2. Nastavte odpovídající polohu klínového řemene (obr. 19).
3. Utáhněte napínací kladku a opět zakrytujte.
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Ruční soustružení
Podélný, příčný a posuv nožového suportu může být ovládán ručně. (Obr. 20)

Podélné soustružení s automatickým posuvem
Použijte tabulku (A, Obr. 21) na soustruhu k výběru rychlosti posuvu nebo rozteče 
závitu. V případě potřeby změny posuvu nebo pro řezání určitého závitu vyměňte 
potřebná ozubená kola.

Výměna převodových kol
1. Odpojte zařízení od zdroje napájení.
2. Odšroubujte dva upevňovací šrouby a odstraňte ochranný kryt.
3. Povolte pojistný šroub (B, obr. 22) na kvadrantu.
4. Otočte kvadrant (C, obr. 22) doprava.
5. Odšroubujte matici (D, obr. 22) z vodícího šroubu nebo matic (E, obr. 22) z čepů 
kvadrantu, abyste odstranili převody zepředu.
6. Namontujte převodové páry podle předpisu uvedeného v tabulce (obr. 22) a 
znovu namontujte ozubená kola na kvadrant.
7. Otočte kvadrant doleva, dokud ozubená kola opět nezapadnou do zubů.
8. Upravte vůli ozubených kol vložením normálního listu papíru jako pomůcky pro 
nastavení nebo vzdálenost mezi ozubenými koly.
9. Zaaretujte kvadrant se zajišťovacím šroubem.
10. Namontujte ochranný kryt vřeteníku a přístroj znovu připojte k napájecímu 
zdroji.
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Obr. 23 - tabulka pro výměnu ozubených kol pro daný posuv



TrueTech s.r.o. Sídlo: Za Zelenou liškou 473/16, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 036 45 606 DIČ: CZ036 45 606

Podélné soustružení (obr. 24)
Při podélném soustružení je nástroj posouván rovnoběžně s 
osou otáčení obrobku. Posuv může být buď manuální, tedy 
otáčením ručního kola na sedle soustruhu nebo posuvem 
horního suportu a nebo aktivací automatického posuvu.
Příčný posuv pro hloubku řezu je dosažen pomocí křížového 
posuvu.

Obložení a ubírání (obr. 25)
Při čelní operaci je nástroj posunován kolmo k ose otáčení 
obrobku. Posuv se provádí ručně pomocí ručního kolečka s 
křížovým posuvem. Křížový posuv pro hloubku řezu se prová-
dí pomocí horního suportu nebo posuvem celého sedla.

Soustružení mezi středy (obr. 26)
Pro soustružení mezi středy je nutné vyjmout sklíčidlo z vře-
tena a namontovat čelní desku. Vložte střed MK3 do kuželu 
vřetena a do držáku do koníku hrot MK2. Upněte obrobek 
opatřený srdcem mezi středy. Obrobek je poháněn záchytem 
srdce v čelní desce.

Poznámka: Vždy používejte malé množství maziva na obou 
koncích uchycení, kde jsou pevné hroty.

Soustružení kužele za pomoci vyosení koníku
Práce s bočním úhlem 5° lze provádět nastavením koníku. 
Celkový úhel závisí na délce obrobku.

Chcete-li nastavit koník, uvolněte pojistný šroub (A, Obr. 27) 
Odšroubujte nastavovací šroub (B, obr. 27) na pravém konci 
koníku. Uvolněte přední nastavovací šroub (C, obr. 27) a 
zajistěte stejnou utahovací silou pomocí zadního nastavova-
cího šroubu (D, obr. 27), a to tak dlouho dokud nedosáhnete 
požadovaného kužele. Požadovaný křížový posuv koníku lze 
odečíst z měřítka na zadní straně. (E, obr.27). Nejprve znovu 
utáhněte nastavovací šroub (B, Obr. 27) a poté dva (přední 
a zadní) nastavovací šrouby, abyste zajistili koník v příslušné 
poloze. Znovu utáhněte zajišťovací šroub (A, obr. 27) koníku. 
Obrobek musí být držen mezi středy a poháněn čelní deskou 
a srdcem.

Po soustružení kuželem by měl být koník vrácen do původní 
nulové polohy. (E, obr.27)

Fig.  26

1. Pevný hrot 60°
2. trn poháněný lícní deskou

3. otočný/pevný hrot 60°
4. lícní deska
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Thread Cutting 
 
Set the machine up to the desired thread pitch (according 
to the threading chart, Fig.20). Start the machine and 
engage the half nut. When the tool reaches the part, it will 
cut the initial threading pass. When the tool reaches the 
end of the cut, stop the machine by turning the motor off 
and at the same time back the tool out of the part so that it 
clears the thread. Do not disengage the half nut lever. 
Reverse the motor direction to allow the cutting tool to 
traverse back to the starting point. Repeat these steps 
until you have obtained the desired results. 
 
NOTES 
Example: Male Thread 

The workpiece diameter must have been turned to the 
diameter of the desired thread. 

The workpiece requires a chamfer at the beginning of the 
thread and an undercut at the thread runout. 

The speed must be as low as possible. 
The change gears must have been installed according to 
the required pitch. 

The thread cutting tool must be exactly the sample shape 
as the thread, must be absolutely rectangular and 
clamped so that it coincides exactly with the turning 
center. 

The thread is produced in various cutting steps so that 
the cutting tool has to be turned out of the thread 
completely (with the cross slide) at the end of each 
cutting step. 

The tool is withdrawn with the leadscrew nut engaged by 
inverting the change-over switch. 

Stop the machine and feed the thread cutting tool in low 
cut depths using the cross slide. 

Before each passage, place the top slide approximately 
0.2 to 0.3mm to the left and right alternately in order to 
cut the thread free. This way, the thread cutting tools 
cuts only on one thread flank with each passage. Keep 
cutting the thread free until you have almost reached the 
full depth of thread. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 
 

Feed

Řezání závitů
Stroj nastavte na požadované stoupání závitu (podle závitové 
tabulky obr. 20). Spusťte stroj a sepněte automatický podélný 
posuv. Jakmile nástroj dosáhne obrobek, vyřízne počáteční 
průchod závitu. Když nástroj dosáhne konce řezu, stroj za-
stavte vypnutím motoru a zároveň nástroj vysuňte z obrobku 
tak, aby do závitu nezasahoval. Nevypínejte páku podélného 
posuvu. Obraťte chod motoru tak, aby řezný nástroj mohl 
přejít zpět k výchozímu bodu. Opakujte tyto kroky, dokud 
nezískáte požadované výsledky.

POZNÁMKY
Příklad: vnější závit
• Průměr obrobku musí být osoustružen na průměr poža-

dovaného závitu.
• Obrobek vyžaduje zkosení na začátku závitu a zápich na 

konci závitu.
• Rychlost musí být co nejmenší.
• Převodové stupně musí být instalovány podle požadova-

ného stoupání.
• Nástroj pro řezání závitů musí mít přesný úhel pro daný 

závit a upnutý tak, aby přesně odpovídal středu soustru-
žení.

• Závit je vyráběn v několika řezných krocích, takže řezný 
nástroj musí být na konci každého řezného kroku zcela 
vysunut ze závitu (křížovým posuvem).

• Zastavte stroj a vždy nastavte pomocí křížového posuvu 
jen adekvátně malou úroveň hloubky řezání.

11. PŘÍSLUŠENSTVÍ
Univerzální upínací sklíčidlo 3 čelisti
Použitím tohoto univerzálního sklíčidla může být upnut 
kulatý, trojúhelníkový, čtvercový, šestihranný, osmihranný a 
dvanáctihranný obrobek. (Obr.29)
Poznámka: Nové soustruhy mají velmi těsné upínací čelisti. To 
je nezbytné pro zajištění přesného upínání a dlouhé životnos-
ti. Při opakovaném otevírání a zavírání se čelist automaticky 
uvolňuje a pohyb se postupně zjemňuje.
Poznámka:
U originálního sklíčidla se třemi čelistmi, který je namontován 
na soustruhu, je upínací sklíčidlo namontováno s největší 
přesností tak, aby na stejném místě byly dva znaky  „0“ (A, obr. 
29), které jsou uvedeny na sklíčidle a přírubě sklíčidla. Existují 
dva typy čelistí: vnitřní a vnější čelisti. Nezapomeňte, že pořa-
dí čelistí odpovídá číslu uvnitř drážky sklíčidla. Nekombinujte 
je. Když je chcete namontovat, zasouvejte je ve vzestupném 
pořadí 1-2-3, když je chcete vymontovat, nezapomeňte je 
vyjmout v sestupném pořadí 3-2-1, jeden po druhém. Po 
dokončení tohoto postupu otočte čelisti na nejmenší průměr 
a zkontrolujte, zda jsou všechny čelisti správně osazené.

4 čelisťové nezávislé sklíčidlo
Toto speciální sklíčidlo má čtyři nezávisle nastavitelné upínací 
čelisti. Ty umožňují držení asymetrických kusů a umožňují 
přesné nastavení válcových obrobků. (Obr.30)

Vrtačkové sklíčidlo (volitelné)
Použijte vrtací sklíčidlo k držení vrtáků vrtáků v koníku. (B, 
obr. 31)

• Před každým průchodem umístěte horní posuv střídavě 
přibližně o 0,2 až 0,3 mm doleva a doprava, aby se závit 
řezal čistě. Tímto způsobem nástroj pro řezání závitů řeže 
pouze na jedné straně při každém průchodu. Řezejte zá-
vit tak dlouho, dokud nedosahnete požadované hloubky.
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Morse trn pro vrtačkové sklíčidlo (volitelně)
K montáži vrtacího sklíčidla do koníku je nutný trn. Ten má 
kužel Morse č. 2. (C, obr. 31)

Otočný hrot (volitelné)
Otočný hrot je umístěn v kuličkových ložiscích. Jeho použití je 
vysoce doporučeno pro otáčení při rychlostech nad 600 ot./
min. (D, Obr. 32)

Pevná luneta
Pevná luneta slouží jako podpěra pro hřídele na koncích 
obrobku. U mnoha operací nemůže být koník použit, protože 
brání otáčení nástroje nebo vrtacímu nástroji, a proto musí 
být odstraněn ze stroje. Pevná luneta, která funguje jako 
koncová opěrka, zajišťuje bezpečnou operaci. Pevná luneta 
je upevněna na loži a je zajištěna zespodu pomocí blokovací 
desky. Posuvné hroty vyžadují průběžné mazání kontaktních 
míst, aby nedošlo k jejich předčasnému opotřebení. (Obr. 33)

Nastavení pevné lunety
1. Uvolněte tři šestihranné matice. (A, Obr.32)
2. Uvolněte rýhovaný šroub (B, Obr.33) a rozevřete posuvné 
hroty (C, Obr. 33), dokud není pevná luneta volně nasunuta 
kolem obrobku. Zajistěte polohu pevné lunety.
3. Utáhněte ryhované šrouby tak, aby se hroty dotýkaly tak, 
aby nepoškodily obrobek. Utáhněte tři matice (A, Obr. 33). 
Namažte posuvné body strojním olejem (Morris Astra 68).
4. Když po prodlouženém provozu vykazuje čelist hrotu opo-
třebení, může být špička znovu opracována.

Posuvná luneta
Posuvná luneta je namontována na sedle a sleduje pohyb 
soustružnického nástroje. Jsou vyžadovány pouze dva po-
suvné hroty. Místo třetího hrotu je nahrazeno obráběcím ná-
strojem. Posuvná luneta se používá pro soustružení dlouhých 
a štíhlých obrobků. Zabraňuje ohýbání obrobku pod tlakem 
z obráběcího nástroje. (Obr.34)
Nastavte hroty přiléhající k obrobku, ale nevyvíjete příliš vel-
ký tlak. Namažte hroty během provozu strojním olejem, aby 
nedošlo k předčasnému opotřebení.
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12. NASTAVENÍ

Po uplynutí určité doby může být nutno upravit nastavení 
některých pohyblivých součástí.

Hlavní vřetenové ložisko
Hlavní ložiska vřetena jsou nastavena v továrně. Pokud se po 
značném použití projeví vůle, mohou být ložiska nastavena.
Upevněte matici (A, Obr. 35) na zadní straně vřetena tak, že 
nejdříve uvolníte vnější drážkovou matici (B, Obr. 35). Na-
stavte drážkovou matici tak (A, Obr. 35), aby vřeteno nemělo 
žádnou vůli, ale aby se stále mohlo volně otáčet. (doporuču-
jeme vyzkoušet pootočení rukou za sklíčídlo). Vřeteno by se 
mělo stále otáčet volně. Zajistěte matici (A, Obr. 35) a utáhně-
te vnější matici (B, obr. 35).
Pozor: Nadměrné utažení nebo předpětí způsobí poškození 
ložisek.

Nastavení křížového posuvu
Křížový posuv je opatřen rybinovým klínem (C, obr. 36) a 
může být nastaven pomocí šroubů (D, Obr.36) opatřených 
pojistnými maticemi. (E, Obr. 36) Povolte pojistné matice a 
utáhněte šrouby, dokud se posuv nebude pohybovat volně 
a zároveň, aby neměl žádnou vůli. Utahněte pojistné matice, 
abyste si udrželi požadované nastavení.

Nastavení posuvu horního suportu
Horní posuv je opatřen rybinovým klínem (F, Obr.37) a může 
být nastaven pomocí šroubů (G, obr. 37) opatřených pojistný-
mi maticemi. (H, obr. 37) Povolte pojistné matice a utáhněte 
šrouby, dokud se posuv nebude pohybovat volně a zároveň, 
aby neměl žádnou vůli. Utáhněte pojistné matice, abyste si 
udrželi požadované nastavení.

Nastavení vodítka půlené matice
Spojení půlené matice lze nastavit pomocí šroubů (I, Obr. 38) 
opatřených pojistnými maticemi (J, obr. 38). Povolte matice 
na pravé straně sedla a nastavte řídící šrouby, dokud se obě 
poloviční matice nebudou pohybovat bez vůle. Utáhněte 
matici.
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12. MAZÁNÍ

POZOR !
Soustruh musí být mazán na všech místech 

k tomu určených a všechny náplně provedeny 
do provozní úrovně před uvedením soustruhu 

do provozu!
Nedodržení může způsobit vážné poškození !

POZNÁMKY:
Před každým použitím lehce namažte všechny kluzné plochy 
strojním olejem Morris Astra 68. Mírně namažte převodovku 
a vodící šroub s mazivem na bázi lithia Morris K2EP.

1. Hlavní suport
Namažte čtyři olejové otvory (A, obr. 39) jednou denně stroj-
ním olejem Morris Astra 68.

2. Křížový posun
Natlačte olej do dvou olejových otvorů (B, obr. 40) jednou 
denně strojním olejem Morris Astra 68.

3. Vodící šroub
Natlačte olej do levého olejového otvoru (E obr. 41) a do 
pravého olejového otvoru (F, Obr. 42) jednou denně strojním 
olejem Morris Astra 68.

4. Koník soutruhu
Natlačte olej do olejových otvorů (G obr. 42) jednou denně 
strojním olejem Morris Astra 68.
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13. ELEKTRICKÉ SCHÉMA

POZOR !
Zapojení soustruhu a všech ostatních elektrických 
prací smí provádět pouze autorizovaný elektrikář!
Nedodržení může způsobit vážné zranění a po-

škození strojů a majetku!

Soustruh WM 240 je určen pouze pro napájení 
1100 W, 1f, 230V. Ujistěte se, že napájení soustruhu 
odpovídá jmenovitému napětí na štítku soustruhu. 
Použijte schéma zapojení pro připojení soustruhu 
k síťovému napájení.

Ujistěte se, že je soustruh správně uzemněn.

Následuje schéma zapojení soustruhu: 
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ELECTRICAL CONNECTIONS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
The AJ WM180V Lathe is rated at 450W, 1PH, 230V only. Confirm power available at the lathe’s location 
is the same rating as the lathe. Using the wiring diagram (Fig.39) for connecting the lathe to the mains 
supply. 
 
Make sure the lathe in properly grounded. 
 
 
The following is wiring diagram of the lathe: (Fig.39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 39 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING! 
Connection of the lathe and all other electrical work may only be carried out by an
authorized electrician! 
Failure to comply may cause serious injury and damage to the machinery and property!

!
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15. ÚDRŽBA
Provádějte během provozu pravidelnou údržbu obráběcího 
stroje tak, aby byla zaručena přesnost a životnost obráběcího 
stroje.

1. Aby byla zachována přesnost a funkčnost stroje, je ne-
zbytné, aby se s ním zacházelo opatrně, udržujte jej čistý a 
namazaný. Pouze s dobrou péčí si můžete být jisti, že pracov-
ní kvalita stroje zůstane konstantní.
POZNÁMKY:
Vždy, když provádíte čištění, údržbu nebo opravy, odpojte 
strojní zástrčku ze síťového zdroje!
Olej, maziva a čistící prostředky jsou znečišťující látky a nesmí 
se likvidovat v kanálech ani v běžném odpadu. Zlikvidujte 
tyto látky v souladu se stávajícími právními požadavky na 
životní prostředí. Čistící hadry impregnované olejem, mast-
notou a čistícími prostředky jsou snadno hořlavé. Sbírejte 
čistící hadry nebo čistící vlnu ve vhodně uzavřené nádobě a 
likvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí - nevy-
hazujte je do normálního odpadu!

2. Před každým použitím lehce namažte všechny kluzné plo-
chy. Převodové stupně a vodící šroub musí být rovněž lehce 
namazány mazivem na bázi lithia.

3. Během provozu musí být třísky, které padnou na kluznou 
plochu, včas odstraněny a často by se měla provádět prohlíd-
ka, aby se zabránilo tomu, že se třísky dostanou do polohy 
mezi sedlem stroje a kluzným vedením soustruhu. 
POZNÁMKY:
Neodstraňujte třísky holýma rukama. Existuje riziko poranění 
kvůli ostrým hranám. Nikdy nepoužívejte hořlavá rozpouš-
tědla nebo čistící prostředky a nebo přípravky, které vytvářejí 
škodlivé výpary! Chraňte elektrické součásti, jako jsou moto-
ry, spínače, přepínače atd., před vlhkostí při čištění.

4. Po každodenním provozu odstraňte všechny třísky a 
vyčistěte různé části obráběcího stroje a aplikujte olej, aby 
nedošlo ke korozi.

5. Aby byla zachována kvalita obrábění, dbejte na vřeteno, 
povrchy nástrojů, čistotu sklíčidla a kluzná vedení. Dále se vy-
varujte mechanického poškození a opotřebení díky nevhod-
nému zacházení..

6. Pokud dojde k poškození, je nutno provést okamžitou 
údržbu.
POZNÁMKY:
Opravy může provádět pouze kvalifikovaný pracovník !

PROBLÉM MOŽNÝ DŮVOD ŘEŠENÍ

Obrobek je hrubý tupý nástroj
nástroj pruží
příliš rychlý posuv
radius hrotu je příliš malý

nabrušte nástroj
zkraťte převis upevnění nástroje
snižte úroveň posuvu
zvětšte radius

Obrobek je konický hroty nejsou v rovině (koník je vyosený)
Vrchní suport není v rovině (paralelně)

nastavte koník
nastavte vrchní suport

soustruh se chvěje příliš rychlý posuv
vůle v hlavním ložisku

snižte úroveň posuvu
nastavte ložisko

hroty se přehřívají obrobek se roztáhl povolte hrot v koníku

nástroj má krátkou život-
nost

příliš vysoká řezná rychlost
příliš rychlý příčný posuv

nedostatečné chlazení

snižte úroveň podélného posuvu
snižte úroveň příčného posuvu 
(dokončovací práce by neměly přesa-
hnou úběr 0.5 mm)

více chlaďte

vysoké opotřebování 
hrotu

příliš nízký úhel hrotu od obrobku
hrot není ve středu

zvyšte úhel nástroje
nastavte správně osovou výšku

řezný hrot se ulamuje úhel hrotu k obrobku je příliš malý (zahřívá se)
odlomení kvůli špatnému chlazení
velká vůle v hlavním ložisku (vibrace)

zvětšit úhel hrotu
chlaďte stabilně
nastavte hlavní vřetenové ložisko

nekvalitní řez závitu / 
špatně vyrobený závit

nástroj není správně uchycen nebo je špatně 
nabroušen
špatné stoupání
špatný průměr

nastavte nástroj na osu
nabrušte nástroj
nastavte správné stoupání
osoustružte obrobek na správný 
průměr

Vřeteno se nespouští je aktivován nouzový vypínač deaktivujte nouzový vypínač

16. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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