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СИСТЕМА ПОДАЧІ  
змащувально-охолоджуючої рідини  

 

 
 

Модель CB13L/230V  \\  CB13L/400V 

 
  

 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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Інструкція для експлуатації 
(оригінал інструкції) 

 
Шановний покупець, дякуємо Вам за покупку системи подачі змазуючо-охолодної 

рідини моделі CB13L торговельної марки FDB. 
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1. ОПИС 
 Для зниження тертя й охолодження ріжучого інструменту в зоні різання (обробки) 
заготовки використовується змазуючо-охолодна рідина. 
 Для подачі змазуючо-охолодної рідини (далі – ЗОР) у зону різання призначена система 
подачі змазуючо-охолодної рідини (далі – система подачі ЗОР). 
 

Система подачі змазуючо-охолодної рідини моделі CB13L використовується як 
додатковий вузол металообробного верстата, у якого конструкцією не передбачена наявність 
системи подачі СОЖ. 

 
Конструкція системи подачі ЗОР дозволяє закріплювати кран із трубопроводом подачі 

ЗОР у зону різання (обробки) на будь-якій металевій поверхні за допомогою магніту основи 
крана. Довжина шлангів подачі й зливу ЗОР, кабелю підключення електродвигуна насоса 
системи подачі ЗОР дозволяє встановити систему подачі ЗОР поза робочою зоною й зони 
обробки заготовки. 
 

Верстат відповідає вимогам стандартів і технічних умов,  вказаним у сертифікатах 
відповідності та деклараціях відповідності технічним регламентам.  
  Дата виготовлення вказана на табличці виробу.  
  Гарантійні зобов’язання на виріб зазначені у Гарантійному талоні.  
  Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в цій Інструкції з 
експлуатації.  
  Строк служби верстату становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. 
Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному 
від прямої дії атмосферних опадів та сонячних променів, при температурі від плюс 5 °С до плюс 
35 °С з відносною вологістю повітря не більше 80%.  
 

Відомості про виробника вказані в сертифікатах відповідності та деклараціях про 
відповідність. 

Імпортер / уповноважений представник на території України та підприємство яке 
приймає претензії споживачів  на території України ТОВ «ТЕКМАН», місцезнаходження: 02140, м. 
Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 044-369-33-03, https://fdb-
maschinen.com.ua/. 
 

  

УВАГА!   
Інструкція по експлуатації не містить інформації про класифікацію змазуючо-
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охолоджуючих рідин і рекомендацій з їх застосування залежно від ріжучого інструменту 
й оброблюваного матеріалу. 

 

  

УВАГА!  
Під час роботи на верстаті необхідно пам’ятати: 
- що в конструкції використані консерваційні і робочі мастильні та інші матеріали, які не 
можна вважати безпечними для здоров’я при потраплянні в організм;  
- про утворення відходів (пил, стружка тощо) матеріалів, які оброблюються на верстат; 
- дотримання правил особистої гігієни: застосовувати відповідні засоби індивідуального 
захисту; очищати робоче місце від накопичених відходів; мити руки; не допускати 
контакту продуктів харчування з виробами і верстатами. 

 

  

УВАГА!   
У зв'язку з постійним удосконаленням виробником системи подачі ЗОР, наведені 
технічні дані й малюнки представляють собою загальну технічну інформацію. 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Самостійно вносити зміни в конструкцію системи подачі ЗОР.  

 
 Технічні дані: 

Найменування параметра 
Величина параметра 

CB13L/230V CB13L/400V 

Об’єм ємності системи подачі ЗОР, л 13 

Потужність електродвигуна насоса системи подачі ЗОР, кВт 0,090 

Напруга електродвигуна насоса системи подачі ЗОР, В 220 380 

Габаритні розміри системи подачі ЗОР (Д×Ш×В), мм 420×285×395 

Довжина шлангу для подачі ЗОР, м 2 

Довжина шлангу для зливу ЗОР, л 1,5 

Рівень шуму верстата при роботі без навантаження, дБ ≤65 

 Вага нетто, кг 9 

 
Система подачі ЗОР поставляється в упаковці в зібраному виді, крім підключення шлангу 

для зливу ЗОР. 
 

  

УВАГА!   
У зв'язку з постійним удосконаленням виробником системи подачі ЗОР, наведені 
технічні дані представляють собою загальну технічну інформацію. 
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2. ПРИНЦИПОВА БУДОВА 

 
Мал. 1.1 Принципова будова 

1 – шланг для зливу зібраної ЗОР у ємність; 2 – кабель підключення до електричної мережі;  
3 – вимикач; 4 – кнопка «ПУСК»; 5 – кнопка «СТОП»; 6 – магнітна основа крана;  

7 – електродвигун; 8 – трубопровід подачі ЗОР у зону різання (обробки); 9 – кран подачі ЗОР;  
10 – шланг подачі ЗОР; 11 – ручка для транспортування; 12 – ємність для ЗОР 
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Мал. 1.2 Принципова будова 

1 – кришка піддона збору ЗОР; 2 – отвір для приєднання шлангу для зливу ЗОР;  
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3 – піддон для збору ЗОР; 4 – відсік приймання ЗОР; 5 –відсік переливу ЗОР; 6 – відсік очищення 
ЗОР 

 

  

УВАГА!   
У зв'язку з постійним удосконаленням виробником системи подачі ЗОР, наведені 
малюнки принципової будови представляють собою загальну технічну інформацію. 

 
 

3. СКЛАДАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Система подачі ЗОР CB13L використовується як додатковий вузол металообробних 
верстатів для подачі змазуючо-охолодної рідини в зону різання (обробки), 
  
 Підготовка системи подачі ЗОР до роботи: 
 1. Розмістіть систему подачі ЗОР на рівній поверхні за межами робочої зони, наприклад 
(мал. 2), за огородженням або в тумбах токарних верстатів, за колонами свердлильних і 
фрезерних верстатів і т .п. 

Розміщення системи подачі ЗОР повинне виключати її перекидання й ушкодження. 
 2. Прикріпіть магнітною основою (поз. 6 мал. 1.1) кран (поз. 9 мал. 1.1) подачі ЗОР на 
металеву поверхню в зоні різання таким чином, щоб трубопровід подавав ЗОР безпосередньо в 
зону стикання різального інструменту з оброблюваною заготовкою.  

Перед прикріпленням магнітної основи (поз. 6 мал. 1.1) крана (поз. 9 мал. 1.1) до 
металевої поверхні очистіть цю поверхню від пилу, бруду рідинами для знежирення поверхонь. 

Прикріпіть шланг (поз. 10 мал. 1.1) подачі СОЖ до станини й рухомих переміщуваних 
вузлів, таким чином, щоб виключити його ушкодження. 

3. Закріпіть один кінець шлангу (поз. 1 мал. 1.1) для зливу зібраної ЗОР в отворі (поз. 2 
мал. 1.2) кришки (поз. 1 мал. 1.2) піддона (поз. 3 мал. 1.2) для збору ЗОР, встановленого в 
ємності (поз. 12 мал. 1.1) системи подачі ЗОР, а інший кінець шлангу (поз. 1 мал. 1.1) закріпіть 
на відводі піддона для збору ЗОР металообробного верстата на якому буде застосовуватися 
система подачі ЗОР. 
 Прикріпіть шланг (поз. 1 мал. 1.1) для зливу зібраної ЗОР до станини й рухливих 
переміщуваних вузлів, таким чином, щоб виключити його ушкодження.  

4. Розмістіть й прикріпіть вимикач (поз. 3 мал. 1.1) біля органів керування верстатом, на 
якому буде застосовуватися система подачі ЗОР.  

Прикріпіть кабель (поз. 2 мал. 1.1) до станини або інших не рухомих частин верстата 
таким чином, щоб виключити попадання на нього ЗОР і його ушкодження. 

 
Мал. 2 Схема прикладу установки системи подачі ЗОР 

 5. Відкрийте кришку (поз. 1 мал. 1.2) і залийте змазуючо-охолоджуючу рідину в ємність 
(поз. 12 мал. 1.1) через відсік (поз. 6 мал. 1.2) очищення ЗОР. Закрийте кришку (поз. 1 мал. 1.2) 
піддона для збору ЗОР. 
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 6. Перевірте працездатність системи подачі ЗОР: 
     - натисніть на кнопку «СТОП» (поз. 5 мал. 1.1) вимикача (поз. 3 мал. 1.1): 
     - підключіть кабель (поз. 2 мал. 1.1) до електричної мережі; 
     - включіть насос подачі ЗОР – натисніть на кнопку «ПУСК» (поз. 4 мал. 1.1). 
 Подача ЗОР повинна здійснюватися рівномірно. Обсяг подачі ЗОР регулюється краном 
(поз. 9 мал. 1.1). 
 

Система подачі ЗОР готова до експлуатації. 
 
 Технічне обслуговування системи подачі ЗОР полягає в щозмінному контролі стану 
кабелю (поз. 2 мал. 1.1) підключення до електричної мережі, вимикача (поз. 3 мал. 1.1), шланг 
подачі й зливу ЗОР (поз. 1, 10 мал. 1.1), видалення з відсіку (поз. 6 мал. 1.2) очищення ЗОР 
забруднення. 
 
 Сервісна організація ТОВ «ТЕКМАН» також виконує післягарантійне сервісне 
обслуговування. 
 
 

 


