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böző szerkezetekhez, mint a görgősor, szalagadagoló,lineáris 
előtoló egységek stb. A lineáris mozgásoknál a vezetősínek 
kocsiszerkezetein rezgéscsillapító siklócsapágyak vannak, 
melyek olajozás nélkül, poros helyen is karbantartás-mente-
sen működnek.

A körkéses marófejek bázisméretei, a minimális élkörátmérő 
és a bázismagasság mindig állandó, profilváltáskor sem válto-
zik. Mindez azt eredményezi, hogy a csapos és köldökcsapos 
sarokkötésű technológiához képest a kontraprofilos páros 
végprofilozógépnél a szerszámváltás lényegesen ritkábban, 
egyszerűen és igen rövid idő alatt elvégezhető. Ezáltal teljesen 
feleslegessé válik a termelékeny páros végprofilozógépnél a 
drága, bonyolult automatizált szerszámváltás, a feleslegessé 
való programozással.

A kb. 5 kg súlyú körkéses marófej cseréjét 30 mp alatt 
egy betanított munkás is elvégzi. A pontos végprofilozást 
a merev szerkezet, a lineáris egység rövid mozgása és a 
keretanyag szerszámélkörig tartó megfogása biztosítja. A 
keretanyag ellenirányú megtámasztása és a szabályozott 
előtolása eredményezi a kiszakadásmentes végprofilozást. 
(3. ábra).

A páros végprofilozógép karbantartás-mentesen üzemel-
tethető, a helyzetérzékelést korszerű, mozgó alkatrész nélküli 
induktív és optikai érzékelőkkel oldjuk meg. A gép egyszerű 
programozása során összesítve kell a gépbe betáplálni az al-
katrészek hosszát, a mennyiségét és az előtolási sebességét.

A H5-ös kontraprofilos technológia  
alkalmazása
A H5-ös kontraprofilos technológia alkalmas kis-, közép- és 
nagyüzemi termelésre. Kisüzemi szinten csapozókocsival 
ellátott asztali marógépet használnak. Ezzel a módszerrel is 
gyorsan lehet dolgozni, mivel a keretszerkezeteknek csak a 
felét kell végprofilozni és a profilkialakítás is egy műveletben 
végezhető, de lehetőség van a rögzített vezető alkalmazására 
is, amikor nem kell a gépet profilonként állítani.

Középüzemek részére már célszerű  a páros végprofilozógép 
alkalmazása a pontos méretű alkatrészgyártáshoz.

A 4. ábrán a nagyüzemi gyártás látható, lehetőséget adva 
a szerkezetkész alkatrész gyártására.
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3. ábra: a profilozott alkatrész kiszakadásmentes megtámasztása
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