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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını dikkatlice okuyun.

Reymak Şaftsız Sarım Başlığı yay gerginliği altında çalışmaktadır.

Basınçlı hava kullanırken göz koruması için gözlük kullanın.

Reymak Makine Şaftsız Sarım Başlığını, makineye bağlamak ve / veya kaldırmak ve takmak için bir vinç 
kullanılmasını önerir.

Shaftless Winding Head to the machine.

Shaftless Chuck ağırlıkları (yaklaşık):

3" – 7-11 kg
6" – 27-34 kg
Adaptör ağırlıkları (yaklaşık):

3" – 2,5-4,5 kg arası

Ürünlerde gres yağı kullanılması, kirlenmeye neden olması sebebiyle, hareketli aksamlarda kir ve 
tortunun birikmesine sebep olur. Yalnızca aşağıda belirtilen şekilde silikon kuru film yağlayıcı kullanın.



GEREKSİNİMLER

BAKIM - ONARIM

Temiz, yağlandırılmamış hava beslemesi: Uygun çalışma için 4-7 bar Alyan anahtarı: 2,5 – 5 mm
Pipo Anahtarı: 12 mm
Düşük viskoziteli bir koruyucu sıvı (su uzaklaştırıcı, pas koruyucu) LOCTITE® 3243
Mapa: M10

Sarım işlemlerinizle ilgili daha fazla aksesuar için sthillconverting.com adresini ziyaret edin.

En uygun çalışma performansı için, düzenli bakım gerçekleştirerek, şaftsız sarım başlığını toz birikmesi 
ve korozyondan koruyunuz.

Çalışma vardiyası boyunca sarım başlığını, toz ve partiküllerden uzak tutmak için basınçlı hava kullanın.

Basınçlı hava uygulaması, toz ve partikül birikmelerini uzaklaştırmadığı takdirde ve ya tırnaklar sıkıştığında; 
sarım başlığı, temizlik ve yağlama için makine üzerinden sökülmeksizin kısmi demontajlanabilir. Tırnakları 
sökünüz; tırnaklar ve kanalları temizleyiniz. Tekrar montajlamadan önce, düşük viskoziteli bir koruyucu sıvıyı 
(su uzaklaştırıcı, pas koruyucu) yüzey üzerine püskürterek, ince bir yağlı film tabakası oluşturunuz.

Her 6 ayda bir, sarım başlığını makine üzerinden sökerek demontajlayınız. Tüm parçaları iyice temizleyin
 ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Tekrar montajlamadan önce, düşük viskoziteli bir koruyucu sıvıyı 
(su uzaklaştırıcı, pas koruyucu) yüzey üzerine püskürterek, ince bir yağlı film tabakası oluşturunuz. 
Daha ağır uygulamalarda, daha sık bakım gerekebilir.

Günlük

Periyodik Temizlik

Tam Bakım
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3” Reymak Şaftsız Sarım Başlığı, üzerindeki tırnakları genişletmek için piston ve piston milinin pnömatik 
tahrikli hareket mekanizmasını kullanır. Masura tipine bağlı olarak, tırtıklı tırnaklar vasıtasıyla 650-750 Nm
 potansiyel tork değerine ulaşan iç çekirdek basıncını dağıtır. Mekanik bir yay, düşük toleranslar ve minimum 
boşluklar tırnakların geri çekilmesini sağlar.

3” Reymak Şaftsız Sarım Başlığı, 3” lik (0,25-0,50 mm) masuraları kavraması için tasarlanmıştır.

3” Reymak Şaftsız Sarım Başlığı, arka flanşındaki bölüm dairesi kullanılarak makinenize montajlanır. 
Eğer makine duvarınız farklı bir cıvata düzenine sahip ise özel bir montaj arka flanşı gereklidir. 
Sarım başlığınız arka flanşı montajlanmış şekilde gönderilecektir.

Teknik Bakış

Özel seçenekler hakkında ek bilgi için Sthill Converting Equipment Müşteri Hizmetleri 
temsilcisiyle görüşün. (+90 236 214 01 01)
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Montaj Diyagramı ve Parça Listesi
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2. Sarım başlığı bölüm dairesi ile makine duvarındaki bölüm dairesini hizalayınız.

3. Sarım başlığını mil üzerinde döndürerek cıvata deliklerini hizalayın.

4. Sarım başlığını 6 adet M10 cıvata ile montajlayınız.

5. Masurayı yüklemeden önce, sarım başlığı tırnaklarının genişlemesini ve
büzüşmesini gözlemlemek için çalışma basıncını uygulayınız. Sorun
çıkması halinde Bkz. Sorun Giderme Sayfa 23.

6. Masurayı takın, masuranın tırnakları tamamen kapladığından emin
olunuz.

Sarım başlığı kullanıma hazırdır.

3” - 6” Reymak Adaptör kurulumu için Bkz. Sayfa 22.

İşletme

Şaftsız Sarım Başlığını Şişirmek (Çalıştırmak)

Şaftsız Sarım Başlığını İndirmek

Kurulum

Taşıma ve kurulum esnasında dikkat ediniz. Şaftsız sarım 
başlığı ağırlığı 7-11 kg’dir.

Dikkat: O-ring olmayan sarım başlığını makineye montajlamayınız.

1. Montajlamadan önce o-ringin sarım başlğına takıldığından emin olunuz. Eğer takılı değilse 
(Bkz. Parça Listesi Sayfa 4) değişiklik talep ediniz.

1. Masuranın, tırnakları tamamen kapladığından emin olunuz.
2. Sthill Converting Şişirme Seti’ni kullanınız.
3. Hava memesini, ön flanşta bulunan subaba sıkıca bastırın.
4. Sarım başlığını, hava basıncı 4-7 bar arasında olana kadar şişirin.

1. Sarım başlığının dönmesini durdurun.
2. Sthill Converting Tahliye Seti’ni kullanınız.
3. Hızlı tahliye için subabı ittirin. Havanın, subabın ortasındaki delikten
 kaçmasına izin verin.
4. Sarım başlığını, masuradan çıkarın.
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Bakım
Eğer başınçlı hava toz veya kalıntı birikimini gideremiyorsa veya tırnaklar sıkışıyorsa, Reymak Makine 
temizlik ve yağlama için tırnakların sökülmesini tavsiye eder. Bu işlem, sarım başlığı makineden 
sökülmeden yapılabilir.

Periyodik Temizleme – Makine Üzerinde
1. Eğer montajlıysa; adaptörü, sarım başlığı üzerinden sökünüz (Sayfa22).
2. DUR: Tüm tırnakları aynı anda sökmeyiniz. En az bir tırnak, piston
milindeki kanalları, sarım başlığı ön flanşındaki tırnak kanalları ile hizada
tutmak için yerinde kalmalıdır.
3. 5mm altıgen alyan anahtar kullanarak, kılavuz pimini ve tırnakları çıkarın.
Aşınma bakımından inceleyiniz ve gerekli görüldüğü takdirde değiştiriniz.
4. Sarım başlığı ön flanşındaki tırnak kanallarını temizleyiniz, bütün
parçalardan kalıntıları siliniz ve korozyonu giderin.

Not: Kalıntılar veya korozyon giderilemezse; Reymak Makine, sarım başlığını tam demontaj ve 
bakım için makineden sökmenizi tavsiye eder. Bkz. Sayfa 8

5. Silikon kuru film yağlayıcı ile tırnakların alt yüzeylerini ve tırnak kanallarını yağlayınız. 
Tırnakları kanallara yeniden yerleştiriniz.
6. 4. ve 5. adımları diğer tırnaklar için uygulayınız.
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Tam Demontaj – Sarım Başlığını Makineden Sökmek

Reymak Makine, her 6 ayda bir temizlik ve yağlama için tam demontaj tavsiye eder; daha ağır uygulamalarda
daha sık bakım yapılması gerekli olabilir. Sarım başlığı, tam demontaj için makineden sökülmelidir.

1. Sarım başlığındaki havayı boşaltınız. Eğer montajlıysa; adaptörüsarım başlığı üzerinden sökünüz (Sayfa 22).
2. Sarım başlığını makineden sökünüz ve arkaflanş (2) yukarıyabakacak şekilde çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz 
(Şekil 1).

3. 12 mm pipo anahtarı ile ön flanşa (1) montajlanmış olan subabı (13) sökünüz.
4. 5 mm altıgen alyan anahtar ile arka flanşı (2), önflanşa (1) sabitleyen cıvataları (8) sökünüz ve arka flanşı (2) çıkartınız.
5. Ön flanşın (1) altında bulunan oluktaki o-ringi (11) çıkartınız.
6. Sarım başlığını, ön flanş (1) yukarıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza
yerleştiriniz (Şekil 2).

7. 2,5 mm altıgen alyan anahtar ile ön kapağı (12), önflanşa (1) sabitleyen cıvataları (6) eşzamanlı sökünüz ve 
ön kapağı (12) çıkartınız.
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8. Helezonikyayı (10) çıkartınız.
9. 5 mm altıgen alyan anahtar ile pistonu (3), piston miline (4) sabitleyen cıvatayı (9) sökünüz. Cıvatanın (9) çıktığı 
deliğe uzun bir alyan sokarak pistonu (3) ittiriniz ve çıkartınız.
10.Sarım başlığını, Şekil 3’te görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza şekilde yerleştiriniz.

11.Ardından, piston milini (4), ön kapağa (12) doğru ittirerek, piston milini (4) ve tırnakları (5) çıkartınız.
12.Bütün sarım başlığı yüzeylerini temizleyiniz ve piston mili (4), ön flanş (1) ve tırnaklar (5) üzerindeki 
kalıntıları ve korozyonu gideriniz.
a. Pnömatik piston keçesini (7), piston (3) üzerindeki oluktan çıkartın, temizleyin ve tekrar takın. 
Gerekli görüldüğü takdirde değiştirin.
b. O-ringi (11), ön flanşın (1) altında bulunan oluktan çıkartın, temizleyin ve tekrar takın. Gerekli görüldüğü 
takdirde değiştirin.
c. Helozonik yayı (10) aşınma durumundan inceleyin. Kırılma gözlemlendiği takdirde değiştirin.

Helezonik Yay Değişimi
Helezonik yayı, sadece kırılması durumunda değiştiriniz.

Not: Tırnak geri çekilmeme hatası, kırılmış bir helozonik yayın göstergesi olabilir.

1. Helozonik yayın demontajı için, Tam Demontaj bölümündeki 1-12. adımları takip ediniz (Sayfa 7).
2. Helozonik yayı çıkartın, yenisi ile değiştirin.
3. Sarım başlığını yeniden montajlayınız.
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Sarım Başlığı Montajı

1. Ön flanşı (1), Şekil 4’te görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.

2. Piston milini (4), ön flanşa (1) takınız. Not:Piston mili (4) üzerindeki kanallar ile ön flanş (1) üzerindeki 
tırnak slotlarını hizalayınız.
3. Ardından tırnakları (5) takınız.
4. Piston (3) üzerindeki oluğa, pnömatik piston keçesini (7) takınız.
    Pnömatik piston keçesinin (7) etrafını gres yağı ile yağlayınız.
5. Ön flanşı (1) Şekil 5’te görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.

6. Pistonu (3), ön flanştaki (1) çalışma bölgesine yerleştiriniz.
7. Ön flanşı (1), yukarıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.
8. 5 mm altıgen alyan anahtar ile pistonu (3), piston miline (4) sabitleyen
  cıvatayı (9) sıkınız.
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9. Ön flanşı (1), aşağıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.
10. 5 mm altıgen alyan anahtar ile arka flanşı (2), ön flanşa (1) sabitleyen cıvataları (8) sıkınız.
11. Sarım Başlığını Şekil 6’da görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.

12. Helozonik yayı (10) yuvasına yerleştiriniz.
13. 2,5 mm altıgen alyan anahtar ile ön kapağı (12), ön flanşa (1) sabitleyen cıvataları (6) eşzamanlı sıkınız.
14. 12 mm pipo anahtarı ile ön flanşa (1) montajlanmış olan subabı (13) takınız.
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Teknik Bakış
6” Reymak Şaftsız Sarım Başlığı, üzerindeki tırnakları genişletmek için piston ve piston milinin pnömatik 
tahrikli hareket mekanizmasını kullanır. Masura tipine bağlı olarak, tırtıklı tırnaklar vasıtasıyla 1350 Nm 
potansiyel tork değerine ulaşan iç çekirdek basıncını dağıtır. Mekanik bir yay, düşük toleranslar ve minimum 
boşluklar tırnakların geri çekilmesini sağlar.

6” Reymak Şaftsız Sarım Başlığı, 6” lik (0,25-0,50 mm) masuraları kavraması için tasarlanmıştır.

6” Reymak Şaftsız Sarım Başlığı, arka flanşındaki bölüm dairesi kullanılarak makinenize montajlanır. 
Eğer makine duvarınız farklı bir cıvata düzenine sahip ise özel bir montaj arka flanşı gereklidir. Sarım 
başlığınız arka flanşı montajlanmış şekilde gönderilecektir.

Özel seçenekler hakkında ek bilgi için Sthill Converting Equipment Müşteri Hizmetleri temsilcisiyle 
görüşün. (+90 236 214 01 01)
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Montaj Diyagramı ve Parça Listesi
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Kurulum

İşletme

Şaftsız Sarım Başlığını Şişirmek (Çalıştırmak)

1. Masuranın, tırnakları tamamen kapladığından emin olunuz.
2. Sthill Converting Şişirme Seti’ni kullanınız.
3. Hava memesini, ön flanşta bulunan subaba sıkıca bastırın.
4. Sarım başlığını, hava basıncı 4-7 bar arasında olana kadar şişirin.

Şaftsız Sarım Başlığını İndirmek

Hem eksenel hem de radyal subap konumu için, özel montaj arka flanşı mevcuttur.

1. Montajlamadan önce o-ringin sarım başlığına takıldığından emin olunuz. Eğer takılı değilse 
(Bkz. Parça Listesi Sayfa 13) değişiklik talep ediniz.

Dikkat: O-ring olmayan sarım başlığını makineye montajlamayınız.

2. Sarım başlığı bölüm dairesi ile makine duvarındaki bölüm dairesini hizalayınız.
3. Sarım başlığını mil üzerinde döndürerek cıvata deliklerini hizalayın.
4. Sarım başlığını 6 adet M10 cıvata ile montajlayınız.
5. Masurayı yüklemeden önce, sarım başlığı tırnaklarının genişlemesini ve
büzüşmesini gözlemlemek için çalışma basıncını uygulayınız. Sorun
çıkması halinde Bkz. Sorun Giderme Sayfa 23.
6. Masurayı takın, tırnakların masurayı tamamen kapladığından emin
olunuz.

Sarım başlığı kullanıma hazırdır.

3” – 6” Reymak Adaptör kurulumu için Bkz. Sayfa 22.

1. Sarım başlığının dönmesini durdurun.
2. Sthill Converting Tahliye Seti’ni kullanınız.
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Bakım

Periyodik Temizleme – Makine Üzerinde

3. Hızlı tahliye için subabı ittirin. Havanın, subabın ortasındaki delikten kaçmasına izin verin.
4. Sarım başlığını, masuradan çıkarın.

Eğer başınçlı hava toz veya kalıntı birikimini gideremiyorsa veya tırnaklar sıkışıyorsa, Reymak Makine temizlik 
ve yağlama için tırnakların sökülmesini tavsiye eder. Bu, sarım başlığını makineden sökmeden yapılabilir.

7. Çıkarılmışsa pirinç alt tırnakları yeniden takın, ardından tırnakları takın.
Not: Pirinç alt tırnağın yönüne dikkat ediniz. Konik, arka flanşı göstermelidir.
8. 4.,5.,6. ve 7. adımları diğer tırnaklar için uygulayınız.

Düzgün çalışma için tırnakların ve slotlarının periyodik temizlenmesi önemlidir.

1. Eğer montajlıysa; adaptörü, sarım başlığı üzerinden sökünüz (Sayfa22).
2. DUR: Tüm tırnakları aynı anda sökmeyiniz.En az bir tırnak, piston
milindeki kanalları, sarım başlığı ön flanşındaki tırnak kanalları ile hizada
tutmak için yerinde kalmalıdır.
3. 5 mm altıgen alyan anahtar kullanarak, kılavuz pimini ve tırnakları çıkarın.
Aşınma bakımından inceleyiniz ve gerekli görüldüğü takdirde değiştiriniz.
4. Pirinç alt tırnakları çıkarmak için sarım başlığını döndürün.

Not: Pirinç alt tırnaklar çıkmayabilir. Pirinç altı tırnakları çıkarmak normalde gerekli değildir.

5. Tırnak slotlarını temizleyiniz.Tırnakları ve pirinç alt tırnakları aşınma bakımından inceleyiniz ve gerekli görüldüğü 
takdirde değiştiriniz.
6. Sarım başlığı tırnaklarını ve pirinç alt tırnakları temizleyiniz (eğer çıkarılmışsa). Pirinç alt tırnakların alt yüzeylerini, 
tırnakları ve tırnak slotlarını sprey ile yağlayınız.
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Tam Demontaj – Sarım Başlığını Makineden Sökmek
Reymak Makine, her 6 ayda bir temizlik ve yağlama için tam demontaj tavsiye eder; daha ağır uygulamalarda 
daha sık bakım yapılması gerekli olabilir. Sarım başlığı, tam demontaj için makineden sökülmelidir.

1. Sarım başlığındaki havayı boşaltınız. Eğer montajlıysa; adaptörü sarım başlığı üzerinden sökünüz 
(Sayfa 22).
2. Sarım başlığını makineden sökünüz ve arka flanş (2) yukarıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza 
yerleştiriniz (Şekil 7).

3. 3 mm altıgen alyan anahtar ile arka flanşı (2), ön flanşa (1) sabitleyen cıvataları (8) sökünüz ve arka flanşı 
(2) çıkartınız.
4. Arka flanşın (1) altında bulunan oluktaki o-ringi (13) çıkartınız.
5. Sarım başlığını, önflanş (1) yukarıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza
yerleştiriniz (Şekil 8).
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6. 3 mm altıgen alyan anahtar ile ön kapağı (12), ön flanşa (1) sabitleyen cıvataları (6) eşzamanlı sökünüz 
ve ön kapağı (12) çıkartınız.
7. Helezonik yayı (10) çıkartınız.
8. 5 mm altıgen alyan anahtar ile pistonu (3), piston miline (4) sabitleyen cıvatayı (9) sökünüz. Cıvatanın (9) 
çıktığı deliğe uzun bir alyan sokarak pistonu (3) ittiriniz ve çıkartınız.
9. Piston (1) üstünde bulunan oluktaki o-ringi (11) çıkartınız.
10. Sarım başlığını, Şekil 9’te görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza şekilde yerleştiriniz.

11.Ardından, piston milini (4), ön kapağa (12) doğru ittirerek, piston milini (4) ve tırnakları (5) çıkartınız.
12.Bütün sarım başlığı yüzeylerini temizleyiniz ve piston mili (4), ön flanş (1) ve tırnaklar (5) üzerindeki 
kalıntıları ve korozyonu gideriniz.
a. O-ringi (13),piston (3) üzerinde bulunan oluktan çıkartın, temizleyin ve tekrar takın. Gerekli görüldüğü 
takdirde değiştirin.
b. Pnömatik piston keçesini (7), piston (3) üzerindeki oluktan çıkartın, temizleyin ve tekrar takın. Gerekli 
görüldüğü takdirde değiştirin.
c. O-ringi (11), ön flanşın (1) altında bulunan oluktan çıkartın, temizleyin ve tekrar takın. Gerekli görüldüğü 
takdirde değiştirin.
d. Helozonik yayı (10) aşınma durumundan inceleyin. Kırılma gözlemlendiği takdirde değiştirin.
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Sarım Başlığı Montajı

1. Ön flanşı (1), Şekil 10’te görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.

2. Piston milini (4), ön flanşa (1) takınız. Not:Piston mili (4) üzerindeki kanallar ile ön flanş (1) üzerindeki 
tırnak slotlarını hizalayınız.
3. Ardından tırnakları (5) takınız.
4. Piston (3) üzerindeki oluğa, pnömatik piston keçesini (7) takınız.
Pnömatik piston keçesinin (7) etrafını gres yağı ile yağlayınız.
5. Ön flanşı (1) Şekil 11’te görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.



3” REYMAK ŞAFTSIZ SARIM BAŞLIĞI

6. Pistonu (3), ön flanştaki (1) çalışma bölgesine yerleştiriniz.
7. Ön flanşı (1), yukarıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.
8. 5 mm altıgen alyan anahtar ile pistonu (3), piston miline (4) sabitleyen
cıvatayı (9) sıkınız.
9. Ön flanşı (1), aşağıya bakacak şekilde çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.
10.5 mm altıgen alyan anahtar ile arka flanşı (2), ön flanşa (1) sabitleyen cıvataları (8) sıkınız.
11.Sarım Başlığını Şekil 12’da görüldüğü gibi çalışma tezgâhınıza yerleştiriniz.

12.Helozonik yayı (10) yuvasına yerleştiriniz.
13.2,5 mm altıgen alyan anahtar ile ön kapağı (12), ön flanşa (1) sabitleyen
cıvataları (6) eşzamanlı sıkınız.
12 mm pipo anahtarı ile ön flanşa (1) montajlanmış olan subabı (13) takınız.
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Reymak Şaftsız Sarım Başlığı Adaptörleri’nin tüm işletme ve bakım 
talimatları için, lütfen TLM-19_003 nolu kullanma kılavuzuna bakınız.

Burada verilen bilgiler yalnızca temel kurulumu kapsar.

Adaptörler

Sarım başlığını, makinadan çıkarmadan adaptörün takılması ve çıkarılması gerçekleştirilebilir.

Kurulum

1. Sarım başlığı tırnaklarının, tamamen geri çekildiğinden emin olunuz.
2. Adaptör tabanındaki çektirmeli pimleri, sarım başlığı üzerindeki delikler
ile hizalayınız.
3. Adaptör üzerindeki sabitleme cıvatası deliğini,sarım başlığının ön
flanşındaki sabitleme cıvatası deliği ile referanslayacak şekilde, adaptörü
sarım başlığı üzerinde kaydırınız.
4. Adaptör,sarım başlığının ön flanşına temas ettiğinde, adaptör ile sarım
başlığını sabitleyen sabitleme cıvatasını sıkınız.

Not: Sabitleme cıvatası, cıvata deliğine oturmuyorsa; adaptör tırnaklarının, sarım başlığı tırnakları ile 
düzgün şekilde hizalandığından emin olunuz.



SORUNLARI GİDERME

Not: Sabitleme cıvatası, adaptörün sarım başlığından kaymasını önler. Tork aktarmaz. Sarım başlığından 
adaptöre tork, adaptör gövdesi üzerinde bulunan çektirme pimleri ile transfer edilir.
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