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UYARI 

SET-A Makina 

Bu kullanım kılavuzu güvenlikle ilgili önemli bilgiler içermektedir. 

Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce lütfen bu kullanım ve bakım kılavuzuna başvurunuz. 

Bu kullanım kılavuzunun içerdiği bilgiler telif haklarıyla korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. 

Set-A Makina’ nın yazılı izni olmaksızın her türlü yeniden basımı, uyarlanması ve tercüme 

edilmesi yasaktır. 

Set-A Makina, bu kullanma kılavuzunun veya makinanın burada belirtilenler dışında kullanılması 

durumunda kişilere ya da cisimlere verebileceği doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu 

değildir ve böyle bir durumda operatörün güvenliğini garanti etmez. 

Bu kullanma kılavuzunun içerdiği tüm bilgiler belirticidir ve bağlayıcı değildir, Set-A Makina 

önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve makinelerini çeşitlendirme hakkını saklı tutar. 

 

GENEL BİLGİ 

İçerik ve Kullanım 

Bu kullanım kılavuzunu kuru ve güvenli bir yerde saklayınız. Bu sayede gelecekte de ihtiyacınız olan her 

an bu kılavuza başvurabilirsiniz. 

Bu kullanım kılavuzu, kullanıcıların tecrübesinin yerine geçemez ancak makinanın doğru bir şekilde 

kullanımı için gerekli bilgileri sağlar. 

Eğer yeni bir kullanım kılavuzu edinmek ya da güncelleme isterseniz lütfen Set-A Makina ile iletişime 

geçmekten çekinmeyiniz. Bildiriminiz doğrultusunda gerekli bilgiyi alabilir ya da problemlerinizin çözümü 

konusunda yardım isteyebilirsiniz. 

Bu notlar tavsiye veya özel öneriler içerir. 

Bu mesaj kullanıcıyı, operatörü tehlikeye sokabilecek ya da makinaya zarar verebilecek yanlış 

prosedürler veya özel durumlar hakkında bilgilendirir. 
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SUNUŞ 

‘TIGER DRILL’ geniş çaplı delikler yapmak için ideal pnömatik bir delicidir (95 mm-3.7 inc). Esas olarak 

elmas telin geçişi için delikler açmada kullanılır. 

Basit yapısından kaynaklanan pratik kullanımı, hafif yapısı makinanın ana karakteristik özellikleridir. 

TIGER DRILL, delik doğrusallığını sağlayan, tatmin edici derinliklere yüksek ilerleme hızlarıyla 

ulaşılmasını sağlayan pnömatik rotasyon kafası ve delik dibi tabanca ile donatılmıştır. 

Diğer özellikleri, yatay delme durumunda zeminden delme yüksekliğinin minimumda tutulmasına izin 

verir. 

Kolon boyları 1 m ve 1.5 m’lik tijleri alacak şekilde 2200 mm ve 2700 mm olarak mevcuttur. 
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TESLİMATLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Makineyi teslim aldığınızda  

• Ekipmanın sağlam olduğunu kontrol ediniz. 

• Nakliye esnasında oluşan bir hasar var ise, derhal taşıyıcı firmayı ya da ilgili sigorta şirketini 

ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriniz. 

• Sipariş bilgilerinizle karşılaştırınız. 

Eğer herhangi bir parça eksikse, teslimat tarihini takriben 8 gün içerisinde SET-A MAKİNA’ yı 

bilgilendiriniz. 

Garanti 

Bu makine, teslimat tarihinden itibaren 1 yıl boyunca, imalat kaynaklı hatalara ve malzeme kusurlarına 

karşı garanti kapsamındadır.  

Bu garanti, malzeme kaynaklı hata ve kusurlar, imalat ve işleme ile ilgili olarak, sorunun tespit edilmesini 

takriben 8 gün içerisinde rapor edilmesi durumunda geçerlidir. 

Belirtilen kusur kullanım ve bakım kılavuzunu takip etmeme, kötü ya da uygun olmayan kullanım sonucu 

oluşmuşsa, kullanım kaynaklı bir aşınma değil ise, ilgili parçanın yenilenmesi veya tamir edilmesi SET-A 

MAKİNA’ nın inisiyatifindedir. 

Yenilenecek ya da tamir edilecek parçaların işlemleri tarafımızca yapılacaktır.  

Nakliye ve ulaşım masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Teknisyen müdahalesi gerektiren bir 

durum olması halinde, personele ait seyahat, konaklama ve işçilik masrafları da kullanıcı tarafından 

karşılanacaktır. 

Kullanıma bağlı aşınmaya uğrayan parçalar garanti kapsamında değildir. 

Makine Üzerinde Değişiklik 

SET-A MAKİNA ürettiği tüm makinalar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

Makinanın Seri Numarası 

Makinanın kimlik tespiti gösterilen kart üzerindeki numara aracılığıyla yapılabilir. (Bkz. “Teknik 

Açıklama”) 

Yedek Parçaların Belirtilmesi 

Yedek parça talep ederken, makinenin seri numarası ile gerekli parçanın ekte gönderilen yedek parça 

listesindeki numarasını mutlaka belirtiniz. 
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TEKNİK BİLGİLER 

MOD. TIGER DRILL      SERİ No. TD___________________ 

Pnömatik delici, rotasyon motoruna bağlanmış bir delik dibi delici tabanca 

ile kolondan oluşmaktadır. Rotasyon motoru silindirik, erkek vidalı olarak 

(RD 50) ya da konik, dişi vidalı olarak (API 2’’3/8) tedarik edilebilir. 

Rotasyon kafasının ilerlemesi pnömatik zincir motoruna bağlı zincir 

aracılığıyla sağlanır. 

Makinenin standart ekipmanları; 

• Kolon (Ek I, sf. 23) 

• Kolon bağlantısı için küre mafsallı taşıma ayağı (Ek III, sf. 24) ve 

dengeleme vidaları 4 (Ek II) 

• Hat yağdanlıklı kontrol ünitesi (Ek III, sf. 25) 

• Kolon küresel mafsalı kilitleme cıvataları için lokma anahtar. 

• Dengeleme vidaları için lokma anahtar. 

• Rodların sökülmesi için iki anahtar 

• Hizalama delikleri için 22*108 Q40 400 ml L. 

• Kolon bağlantı zincirleri (3 adet, 3 m) 

Makinanın opsiyonel ekipmanları; 

• Kolon boyuna bağlı olarak 1000 mm veya 1500 mm rodlar 

• Delik Dibi Delici Tabanca (DTH) 

• Tabanca sökme anahtarı 

• DTH tabanca için rodlar 

• DTH tabanca bitleri için bileme makinası 

• Adaptör (RD50 den API2’ye) 

• Toz çıkarıcı 

• Hava tankı (sayfa 21) 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

 kg lbs 

2200 mm (86”) kolon 55 122 

2700 mm (106”) kolon 62 137 

Kumanda sehpası 33 73 

Rotasyon motoru 36 80 

Taşıma ayağı (komplesi) 21 47 

Delik dibi tabanca (DTH) 25 55 

Bit 5 11 

1 m (39”) rod 11 25 

1.5 m (59”) rod 14 31 

   

Toplam Ağırlık - 2200mm kolon (DTH tabanca, rodlar ve bit hariç) 135 297 

   

Toplam Ağırlık - 2700mm kolon (DTH tabanca, rodlar ve bit hariç) 142 323 

 

İlerleme motoru hava tüketimi 800 l/dk    6 bar basınçta    (29 cfm , 87 psi basınçta) 

Rotasyon motoru hava tüketimi 2000 l/dk    6 bar basınçta    (73 cfm , 87 psi basınçta) 

3” DTH tabanca hava tüketimi 4000 l/dk    6 bar basınçta    (146 cfm , 87 psi basınçta) 

Toplam Basınçlı Hava Tüketimi 6800 l/dk    6 bar basınçta    (219 cfm , 87 psi basınçta) 

  

Yağlayıcı Yağ Tüketimi Her 8 saatlik çalışmada 1.5 litre 
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GÜVENLİK 

 

Güvenlikle İlgili Genel Bilgi 

 
Bu makinenin tasarımı ve imalatını, 2006/42/AT sayılı Makina Emniyet Yönetmeliği, 2006/95/AT sayılı 
LVD Yönetmeliği, 2004/108/AT sayılı EMC yönetmeliğine göre uygun yaptığımızı beyan ederiz. 
 
Özellikle operatörlere yönelik riskleri önlemek için gerekli kriterler, tasarım ve imalat aşamalarında göz 
önüne alınmaktadır. 
 
Tasarım aşamasında bazı riskler için çözüm bulmak mümkün değildir. Böyle durumlarda, bu kılavuz en 
güvenli yolla çalıştırmayı benimseyen güvenlik talimatlarını göstermektedir. 
 
UYARI: SET-A Makina talimatlara, önerilere ve prosedürlere bağlı kalınmasını tavsiye eder. 
 
 

Güvenlik Talimatları 

 
• Makinenin kurulumu (montajı), bakımı ve kullanımı uzman personele aittir. 
• Herhangi bir temizlik veya bakım müdahalesi yapmadan önce, güç kaynağının bağlantısının 

kesildiğinden emin olunuz. 
• Mobil elemanları koruyan sabit koruma parçalarını hareket ettirmeyiniz. 
• Elinizi sıkışma, ezilme tehlikesi olan yerlere koymayınız. 
• Makinenin kullanımı esnasında rayın üzerinde bulunmayınız. 
• Operatör kontrol grubu yardımıyla en uzak ve korunaklı pozisyonda kalmalıdır. 
• Uygulamada ve kontrol işlemleri esnasında, operatör her zaman kontrol grubunun arkasında 

bulunmalıdır. 
• Makine veya makine parçalarına dokunulduğunda makina her zaman boşta olmalıdır ve güç 

kaynağının bağlantısı kesilmelidir. Bu işlem uzman personel tarafından uygun araçlar ile 
gerçekleştirilmelidir. 

• Eğer makine parçalarının değiştirilmesi gerekiyorsa, yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. 
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KALDIRMA VE NAKLİYE 

Uyarı: Ambalajlama ve nakliye işlemi uygun kaldırma ekipmanına sahip uzman ya da eğitimli 

kişiler tarafından yürütülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlerleme ve rotasyon motoru ağırlığı 110 kg (245 lb) 

Tabanca ve bit ağırlığı   30 kg (66 lb) 

Toplam Ağırlık    140 kg (311 lb) 
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MAKİNANIN KONUMLANDIRILMASI 

 

Dikey Konumlandırılma 

1. Ø40*400 standart bir matkap ucu ile küçük bir delici kullanarak, 

delmek istediğiniz noktadan en az 25 cm (10”) derinliğinde (F), 

delinmek istenen noktaya 24 cm (9,5inc) uzaklıkta bir delik açın. 

(Şekil 1a) Delik, kaya yüzüne mümkün olduğunca dik olmalıdır. 

2. Taşıma ayağının kazığını (1) açılan deliğe (F) deliğe yerleştirin. 

(Şekil 1b)  

UYARI: Taşıma ayağının kazığını (1) asla deliğin tabanına 

dokunacak kadar indirmeyin, aksi takdirde sökme işlemi 

esnasında büyük güçlükle karşılabilirsiniz. 

3. Taşıma ayağının yönünü küresel yatak, delik delinecek noktaya 

bakacak şekilde ayarlayınız. (Şekil 1b) 

4. Taşıma ayağını, kaya ile arasında yaklaşık 8 - 10 cm (3-4 inc) 

(Şekil 2) boşluk olacak şekilde yerleştirin. Bu alan, taşıma ayağının 

sökme işlemini kolaylaştıracaktır. 

5. Konik kamayı (3) kama kanalına (1) sokarak taşıma ayağını 

sabitleyin (şekil 3b). Konik kama üzerine birkaç çekiç darbesi 

uygulayarak sıkılığını kontrol edin (Şekil 1b ve Şekil 2). 

6. Hizalama vidalarını çevirerek (4) yüzey üzerinde hizalamasını 

yapınız. Vidaları kelebek somunları (5) sıkarak sabitleyiniz (Şekil 2). 

Bu işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirdiyseniz, taşıma ayağının kaya 

üzerindeki hizalanması başarıyla gerçekleştirilmiş demektir. 

Kolon Konumlandırma 

1. Küresel yatağı cıvataları (8) sökerek ayırın (Şekil 2). 

2. Makinenin hassas kısımlarının (mesnet, motor, ...) kazayla 

oluşabilecek darbelerden zarar görmemesine dikkat ederek kolonu 

kaldırın. 

3. Kolonun küresel mafsalını (Ek I, poz. 11), taşıma ayağının 

küresel yatağına (Ek II) yerleştiriniz. 

4. Küresel yatağın çıkarılan parçasını takın.  

5. Kolonu delinecek delikle aynı yönde olmak üzere 

konumlandırın. 

6. Kilitleme somunlarını (Ek II, poz 8) sıkarak kolonu taşıma 

ayağına sabitleyin. 

7. Kolonun dengelendiğini elle kontrol edin. 

Bu işlemler doğru bir şekilde gerçekleştirildiyse, kolon delinecek kayaya hizalanmış ve sabitlenmiştir. 

 

 

Şekil 1a 

Şekil 1b 

Şekil 2 
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Yatay Delme İçin Konumlandırma 

Yatay delme için taşıma ayağının 

sabitlenmesi, dikey delmeye benzer 

şekilde yapılır. 

Duvar dibine olabildiğince yakın bir 

noktada delme yapmak için, taşıma ayağı 

hizlama deliği yerden 35 cm yükseklikte 

olması gerekmektedir. 

1. Hizalama deliği açıldıktan sonra, 

taşıma ayağının üstteki iki dengeleme 

vidasını sökün (Şekil 3) ve kolon üstündeki 

vida destek kollarına (Ek I, poz 13) 

vidalayın. 

2. Taşıma ayağını, dikey konumda 

olduğu gibi sabitleyiniz ve kalan iki cıvata 

ile dikey konumdaki gibi dengeleyiniz. 

3. Destek kolonunu dikey konumlandırma ile aynı prosedür izleyerek takınız ve kolon 

dengesini kontrol etmeyi unutmayınız. 

4. Daha önce kolon kollarının yere veya başka bir desteğe bağlanmış olan iki cıvatasını 

karşılaştırın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 
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KOLONUN ZİNCİRLE SABİTLENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 34 mm çapında, 20 cm (8”) derinliğinde delikler açınız. 

2. Zincirleri (4), kancaları (2) kullanarak kolonun üstündeki halkalara (1) bağlayınız. 

3. Gerdirmeyi (5) gevşetiniz. 

4. Özel sabitleme pimini (6-7) kullanarak zinciri (4) yere sabitleyiniz. 

5. Zincirleri eşit derecede sıkmak için gerdirmeleri (5) kullanınız.     

 

 

 

 

 

 

 

1. Zincir sabitleme halkaları 

2. Kancalar 

3. Kolon 

4. Zincirler 

5. Gerdirme 

6. Pim 

7. Konik Kama 
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HAVA BAĞLANTILARI 

 

 

1. Kumanda ünitesini uygun bir şekilde, güvenli bir 

mesafede konumlandırın. 

2. Kumanda ünitesini, işlemleri rahat bir şekilde 

gerçekleştirebilmek için ayarlayın. 

3. Kompresör (Ek III, poz 12) giriş valfini ve Şekil 6’daki 

DTH tabanca besleme valfini (Ek III, poz 13) kapatın. 

4. DTH tabanca besleme hortumunu (Ek III, poz 14) 

rotasyon motoru üzerindeki ilgili yere (Ek I, poz 6) 

takınız. 

5. Rotasyon motoru besleme hortumlarını (Ek III, poz 15), 

rotasyon motoru üzerindeki ilgili yerlere (Ek I, poz 8) 

uygun bir şekilde takınız. 

6. Tabanca ilerleme motoru hortumlarını (Ek III, poz 16) 

ilgili yerlere (EK I, poz 10) takınız. 

7. Rotasyon (Ek III, poz 1) ve tabanca ilerleme (Ek III, poz 

2) dağıtıcı valf kollarını kapalı ya da merkez konuma 

(sıfır) getiriniz. 

 

8. Kompesörden gelen ana besleme hortumunu (Ek III, 

poz 17) kumanda ünitesi üzerindeki ilgili yere takınız. 

 

Hava kaynağı için 1’’1/4 ‘den küçük olmayan bir hortum 

kullanın. 

ROTASYON TABANCA İLERLEME 

A – Saat yönü tersine dönme  

(rod sökmek için) 

A – Yukarı 

0 – Bekleme 0 – Bekleme 

B – Saat yönünde dönme B – Aşağı 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 

Şekil 5 
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KONTROL VE AYARLAMA 

UYARI: Eğer makine yeni ise ya da uzun bir süre boyunca kullanılmadı ise, daha hızlı bir ilk 

yağlama elde etmek için tabanca besleme borularına bir miktar yağ dökünüz. 

 

• Yağlayıcıda (Ek III, Poz. 2) yeteri kadar yağlayıcı olduğundan emin olunuz. Yağlayıcı üzerinde 

yağ seviye göstergesi (Ek III, Poz. 4) mevcuttur. Eğer yağ ilave edilmesi gerekiyorsa, Bakım: 

Yağ Tamamlama kısmına göz atınız. 

• Hava kompresörünün basınç göstergesi (Ek III, Poz. 6) yeşil bölge olmalı (5,5-7 bar). 

 

UYARI: Bu basınç delme esnasında sürekli yeşil bölgede olmalı (ideal basınç 6 bar). 

 

Ayar cıvatasını kullanarak uygun miktarda yağ geçişini denetleyiniz. (Ek III, Poz. 3) 

 

Öneri: Uygun yağlama için, besleme hortumunu sökerek bir miktar basınçlı hava veriniz. 

Hortumdan çıkan havayı avuç içinizle kontrol ettiğinizde hafifçe yağlı olmalı. 
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MAKİNANIN KULLANIMI 

Dikkat: Makinayı kullanmaya başlamadan önce, zemine sağlam bir şekilde sabitlendiğinden, tüm 

cıvataların ve hava hortumlarının doğru bir şekilde bağlandığından emin olunuz. 

 

Down The Hole (DTH) Tabancanın Bağlanması 

1. Makine genellikle rotasyon motoruna takılmış DTH tabanca ile birlikte teslim edilir. 

2. Bit, tabancanın alt ucuna takılmıştır. Bit türü müşteri talebine göre ya da delinecek 

malzemeye göre belirlenir. 

3. Makine ile birlikte verilmeyen DTH tabancasını bağlayabilmek için, tabanca tedarikçisinin 

talimatlarına uyunuz. 

4. DTH tabanca, rotasyon motoru çıkış grubuna saat yönünde vidalanarak bağlanır. 

Bağlamadan önce vidalı bağlantı kısmının rotasyon motoru bağlantısıyla aynı tipte 

olduğundan emin olun. (Silindirik RD50 veya API 2” 3/8 konik)  

5. DTH tabanca, tabanca ile birlikte verilen özel anahtar kullanılarak bağlanmalıdır. (Bknz. Sf 

20) 

 

Makinanın Kullanımı 

1. Valfi (Ek III, poz 12) açarak kontrol ünitesini hava ile besleyin. 

2. Gösterge iğnesinin yeşil bölgede salınım yaptığını kontrol edin. 

3. DTH tabancayı delinecek yüzeye yaklaştırın. 

4. Vanayı (EK III, poz 13) açın ve dağıtım kolunu (EK III, poz 1) şekil 

12’deki 13 konumuna doğru indirerek tabancayı döndürün ve darbeyi 

başlatın. Tabanca saat yönünde döner. Basınç regülatörü (5) (şekil13) 

üzerindeki stoperi (6) saat yönünün tersine çevirerek serbest bırakın. 

5. Rotasyon motorunun dönüşünü, baskı regülatörü üzerindeki düğmeyi 

(5) çevirerek ayarlayın. 

6. Delme işlemini başlattınız. 

UYARI: Rotasyon yapmadan ilerleme işlevini sadece tabancayı kayaya 

yaklaştırmak için kullanın, tabancanın bu şekilde kayaya baskı 

uygulamasından kaçının. 

 

UYARI: Makine çalışırken tabancaya ya da 

rodlara dokunmayınız. 

 

 

 

 

 

Şekil 6 

Şekil 7 
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EXTENSION ROD EKLEME 

Delme Limitinin Sonunda: 

1. İlgili distribütörleri (Ek III, poz. 1, poz. 2, poz. 13) kapatarak 

ilerlemeyi, rotasyonu ve darbeyi durdurunuz. 

2. Verilen anahtarı tahrik başlığı 

üzerindeki anahtar ağzına (a) 

yerleştirin ve kolona doğru döndürün. 

Bu, rodların değiştirilmesi esnasında 

redüktörün ilerlemesini ve rotasyon 

kafasının karşı darbelerle hasar 

almasını engeller (Şekil 10). 

3. Verilen anahtarı rod 

üzerindeki anahtar ağzına (b) 

yerleştirin. (a) konumundaki anahtarı 

sabit tutunuz ve diğer anahtara (b) 

birkaç çekiç darbesi uygulayarak rodu gevşetiniz 

(şekil 10). 

4. Anahtarları çıkarın, rotasyon kafasını 

saatin tersi yönde döndürün (Sayfa 12, Şekil 5, 

Poz. A) ve rodu sökün. Rotasyon kafasını kolon 

üzerindeki maksimum konuma yükseltin. 

5. Extension rodu, elle rotasyon kafasına ve 

varsa delik içerisindeki roda vidalayın (Şekil 11). 

6. Rotasyon kafasını saat yönünde döndürerek (Sayfa 12, Şekil 5, Poz. B) 

aşağı doğru hareket ettirin ve roda vidalayın. 

7. Rodun hem rotasyon kafasına hemde delikteki roda düzgünce vidalanmış 

olduğunu kontrol ettikten sonra delme işlemine devam edebilirsiniz. 

Daha fazla rod eklemek için yukarıda anlatılan işlemleri tekrarlayınız. 

 

UYARI: Rodları sökerken ve takarken asla sadece rotasyon kafasının 

kuvvetini kullanmayınız. Yanlışlıkla yapılan manevraların kazaya 

sebebiyet vermemesi adına, kontrol ünitesini kolondan güvenli bir 

mesafede tutmaya özen gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 

Şekil 9 

Şekil 10 

Şekil 11 
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RODLARIN VE TABANCANIN SÖKÜLMESİ 

1. İlgili valfleri (Ek III, poz 1, poz 2, poz 13) kapatarak ilerlemeyi, rotasyonu ve darbeyi 

durdurun.  

2. Rotasyon kafasını kolon üzerinde çıkabileceği en yüksek konuma çıkarın. 

3. Verilen anahtarı (d) delik içerisindeki rodun anahtar ağzına 

yerleştirerek, anahtarın rod yatağı üzerinde durmasını 

sağlayınız. Bu şekilde dikey delik delme işleminde, rodların 

sökme esnasında delik dibine düşmesinin önüne geçmiş 

olursunuz. 

4. Diğer anahtarı, rotasyon kafası üzerindeki anahtar ağzına (a) 

yerleştirin. 

5. Diğer bir anahtarı (b) anahtar ağzına yerleştirin. 

6. (b)’ ye yerleştirilen anahtara çekiç ile vurup, rodu saat 

yönünde çevirerek gevşetin. 

7. (a) ve (b) ‘deki anahtarları sökün, kafayı döndürün ve rodu 

sökün. 

8. Rotasyon kafasını kolon üzerindeki en yüksek noktasına 

çıkarın. 

9. Anahtarı (c)’ye yerleştirin. Diğer anahtarı (d)’ye yerleştirerek anahtarın kolunu, kolona 

yaslayın. (c) anahtarına çekiç ile vurarak rodu gevşetin. 

Ardından rodu sökün. 

10. Birinci rod bu şekilde sökülmüş olmalı. 

11. Rotasyon kofasını aşağı indirerek, delik içerisindeki ikinci 

roda yaklaştırın. 

12. Kafayı roda vidalayın ve rodla beraber yukarı kaldırın. 

13. Yukarıda anlatılan adımları tekrarlayarak diğer rodları da 

sökün. 

 

UYARI: Rodları sökerken ve takarken asla sadece rotasyon 

kafasının kuvvetini kullanmayınız. Yanlışlıkla yapılan manevraların 

kazaya sebebiyet vermemesi adına, kontrol ünitesini kolondan 

güvenli bir mesafede tutmaya özen gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12 

Şekil 13 
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MAKİNENİN DURDURULMASI VE SÖKÜLMESİ 

Ana beslemenin sökülmesinden ve kontrol panelinde bulunan havanın boşlatılmasından sonra; 

• Rotasyon kafası, tabanca ve ilerleme motoru besleme hortumlarını sökün. 

• Taşıma ayağı üzerindeki küresel yataktan sökerek kolonu ayırın. 

• Dengeleme vidalarındaki (4), kelebek somunları (Şekil 14, poz 5) 4-5 cm gevşetin. 

• Delik içerisindeki kazığa (1) birkaç çekiç darbesi uygulayarak konik kamanın (3) serbest 

kalmasını sağlayın. 

• Kazığı sökün, taşıma ayağını kaldırın. 

  

Şekil 14 
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BAKIM 

Yağ Ekleme 

UYARI: Makineye yağ ekleme işleminden önce; makinayı durdurunuz, ana hava beslemesini 

kesiniz ve kontrol ünitesindeki basınçlı havayı tahliye ediniz. Eğer kontrol ünitesi basınçlı ise 

yağlayıcı kapağını kesinlikle sökmeyiniz. 

 

Yağ eklemek için makineyi durdurunuz, gücü kesiniz; yağ haznesini (Ek III, Poz. 13) çevirerek sökünüz 

ve yağ ekleyiniz. 

 

Eğer makine uzun bir dönem boyunca kullanılmadı ise yağı doğrudan tabanca giriş ilerleme motoru 

girişlerine döküp, yavaşça çevirerek, hareketli parçaların ilk yağlamasını yapınız. Tabancaların 

yağlanması için ise (Ek III, Poz 11) tabanca hava besleme hortumuna yağ dökerek tabancaları bir süre 

boşta çalıştırınız. 

 

Kullanılabilecek Yağlar: 

• Petrol Ofisi ROCKDRILL 100 

• Shell TORCULA 100 

• Mobil ALMO 527 

 

Kullanılabilecek Gresler: 

• Petrol Ofisi SUPERGRES EP00 

• Shell GADUS 00 

• Mobil LUX EP00 

 

Periyodik Kontroller 

Günlük: Yağ seviyesini kontrol ediniz. 

 Tüm cıvataların ve hava hortumlarının sıkı bir şekilde bağlı olduğunu kontrol ediniz. 

 Zincir gerginliğini kontrol ediniz ve gerdirme aracılığıyla sıkılaştırınız. 

Haftalık: İlerleme ünitesinin alt zincir dişlisini kolon üzerinde bulunan yataklama vasıtasıyla gres 

tabancası ile gresleyiniz. 

Kürenin boyun kısmını kontrol ederek herhangi bir çatlak olmadığını teyit ediniz. Eğer çatlaklar 

mevcutsa makinayı durdurunuz.  
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Şekil 15b 

Şekil 15a 

Şekil 16a 

Şekil 16b 
Şekil 16c 

Şekil 17a 

Şekil 17b 

Şekil 17c 

BİTLERİN BİLENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratikte DTH tabanca bitleri, dişlerin ve diş 

desteğinin şekil değiştirmesi şeklinde aşınır. 

Bu nedenle dişlerin ve diş desteğinin 

bilenerek eski şekline döndürülmesi gerekir. 

Özel bileme aletini (opsiyonel) kullanarak, uygun ölçülerde bir 

silindirik alet ile diş desteği üzerinden gerekli miktarda talaş 

kaldırarak dişlerin uygun yükseklikte olmasını sağlayınız. 

Küresel dişler için bileyiciye küresel alet takarak işleme 

devam ediniz. 
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Diş Desteğinin Yeniden Şekillendirilmesi 

Diş desteği ile ilgili olarak, orjinal şeklini aşınma ile kaybederek düz, yivli veya yuvarlak bir şekil alması 

nedeniyle kenarı yeniden yapılandırmak gereklidir. 

Delme esnasında, dişlerin aşınması diş desteğini daha büyük bir çapa maruz bırakarak aşınır. (Şekil 24) 

Bir torna tezgahı veya lepleme makinesi kullanarak başlangıç eğimini düzeltmek için diş desteğinin yan 

kısımlarından talaş kaldırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTLAR: 

• Granit gibi sert malzemelerle çalışan aletler daha fazla aşınmaya uğrayacağı için daha sık bilenmeye 

ihtiyaç duyacaktır. 

• Mermer gibi yumuşak malzemelerle çalışan aletler ise daha az aşınmaya uğrayacağı için daha az 

sıklıkla bilenmeye ihtiyaç duyarlar. Bileme prosedürü her iki durumda da aynıdır. 

Şekil 18 

Şekil 19 
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HAVA TANKI (OPSİYONEL) 

 

1. Tedarik edilen kauçuk hortumu (1.3m uzunluğunda) (Ek III, poz 17), Hava Çıkışı tarafına 

vidalayarak yoğuşma seperatörünü bağlayınız. 

2. Hava Girişi tarafındaki hava besleme valfini açınız. 

3. Makine çalışıyorken zaman zaman ekzoz valfini açarak yoğuşan suyun tahliyesini sağlayınız. 

Gereksiz hava sarfiyatından kaçınmak için bu valf sadece makine çalışırken kısmen açık 

olmalıdır. 

 

Teknik Bilgi 

Tank Boyu  500 mm (20”) 

Tank Çapı  160 mm (6”) 

Toplam Ağırlık  17 kg  (38 lb) 
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PROBLEM ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Problem Neden Çözüm 

Yetersiz hava basıncı  
(Basınç göstergesi iğnesi yeşil 
bölgenin altında) 

• Kompresör tarafından üretilen 
basınçlı hava miktarı yetersiz. 

• Besleme hortumunun küçük 
çaplı olması ya da aşırı uzun 
hortum kullanımı  

• Kompresörü daha yüksek verimli 
olanıyla değiştiriniz. 

 

• Besleme hortumunu daha büyük çaplı 
bir hortumla, hortum uzunluğuna oranlı 
olacak şekilde değiştiriniz. 1”1/4 den 
daha küçük hortumları önermiyoruz. 

Düşük verim • Yağlama yok 

• Çalışma basıncı uygun değil 

• Delik dibi tabanca aşınmış ya da 
kirli. 

• Aşınmış bit 

• Delik dibi tabancanın yağlamasını 
kontrol edin. 

• Yukarıdaki kutuya göz atın. 

• Tabancayı temizleyin, tamir ediniz. 

• Bit dişlerini bileyiniz 

İlerleme basınç regülatörüyle 
ayarlanamıyor. 

• Arızalı basınç regülatör valfi (Ek 
III, Poz. 5) 

• Durdurma valfi (Ek III, poz 20) 
arızası 

• İlerleme besleme hortumları (Ek 
III, poz 16) kıvrılmış. 

• Basınç regülatör valfini değiştiriniz. (Ek 
III, Poz 5) 

• Durdurma valfini değiştiriniz. 
 

• İlerleme besleme hortumlarını 
düzeltiniz. 

İlerleme motoru dönmüyor • Yağlama yok 

• Dönen gruba yabancı madde 
girmesi 
 

• Yağlamayı kontrol ediniz. 

• Motor üst kapağını sökerek temizleyiniz. 
Rotor ve kanatların serbestçe 
dönebilmesini kontrol ediniz. 

Rotasyon motoru dönmüyor 
 
 
 
 
 
 

• Yağlama yok 

• Uygunsuz yağlama nedeniyle 
piston sıkışması 

• Hava hortumlarına su girmesi 
nedeniyle motor piston hasarı 

• Hava hortumlarına yabancı 
madde, toprak girmesi ya da 
uygun olmayan yağlama 
nedeniyle rotasyon dağıtıcı valfi 
sıkışması 

• Redüktör dişlisinin yanlış rod 
ekleme ya da rod sökme 
esnasında verilen özel 
anahtarların kullanılmaması 
nedeniyle zarar görmesi 

• Kolonun kazara düşürülmesi 
sonucu rotasyon grubunun zarar 
görmesi 

• Maksimum basıncın aşılması 
nedeniyle motor piston hasarı 

 

• Yağlamayı kontrol ediniz. 
 
 

• Pistonu değiştirin. Aynı zamanda hava 
tankı kullanılması önerilir. 

 

• Rotasyon dağıtıc valfini değiştirin. 
 
 
 

• Redüktör dişlisini değiştirin. 
 
 
 
 
 

• Rotasyon kafasını değiştirin. 
 

• Pistonları ve hasar gören diğer parçaları 
değiştirin. Kompresörü daha düşük 
basınçlı olanıyla değiştirin ya da basınç 
düşürücülü bir kontrol ünitesi kullanın. 
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EK I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kolon 

2. İlerleme zinciri 

3. Araba 

4. Rotasyon kafası 

5. Rotasyon kafası çıkış grubu 

6. Tabanca besleme hortumu 

7. Tabanca ya da rod yatağı 

8. Rotasyon kafası besleme hortumu 

9. İlerleme motoru 

10. İlerleme motoru hava hortumları bağlantıları  

11. Küre mafsal 

12. Rod yatağı 

13. Sabitleme Halkaları 

14. Zincir gerdirme 

15. Zincir aktarma 

16. Rotasyon kafası sökme pimleri 

17. Hava boşaltma 
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EK II 

 

 

1. Kazık 

2. Küresel yatak 

3. Konik kama 

4. Hizalama vidaları 

5. Kilit somunları 

6. Kilit cıvataları 
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EK III 

 

1. Rotasyon kafası distribütörü 

2. İlerleme distribütörü 

3. Gösterge 

4. Basınç regülatörü 

5. İlerleme hızı ayar düğmesi 

6. Rotasyon kafası ilerleme hızı stopu 

7. Hat yağlama 

8. Yağlama yağı tankı 

9. Yağ göstergesi 

10. Yağlama ayar cıvatası 

11. Yağ doldurma yeri cıvatası 

12. Kompresör valfinden gelen hava 

13. Delik dibi tabanca hava besleme valfi 

14. Delik dibi tabanca besleme hortumu 

15. Rotasyon kafası besleme hortumu 

16. İlerleme besleme hortumu 

17. Genel besleme hortumu (kompresörden gelen) en az 1”1/4 

18. Kontrol ünitesi ayağı 

19. Durdurma valfi 
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