
 

 

 

 

KSS kézi szerszámélező 
készülék 

 

 

Használati utasítás 
 

 

Gyártó:  
Kaindl – Schleiftechnik Reiling GmbH, Remchingerstraße 4, D-75203 Königsbach 

Forgalmazó:  
PERFOR Szerszámkereskedelmi Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. 

Telefon: 06-1-216-3997, Email: perfor@perfor.hu, WebShop: www.perfor.hu  

 



Termékleírás 
 

 

 

Rendeltetésszerű használat 

 

A KSS szerszámélező készülék kizárólag az alábbi felhasználásra szolgál: 

 

- Csigafúrók és körfűrészek alkalmankénti élezése 

 

A KSS szerszámélező készülék ettől eltérő használata szakszerűtlen használatnak minősül. 

A rendeltetésszerű használathoz tartozik ennek a használati utasításnak az elolvasása és az abban leírtak, különösen 
a munkavédelmi előírások betartása. 

Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használják, a biztonságos üzemeltetés nem garantálható. 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi sérülésekért és anyagi kárért nem a gyártó, hanem a 
felhasználó felelős. 

 

 

A készülék felépítése 

(lásd a 3 ábrát) 

 

 

Működési leírás 

 

A KSS készüléket körfűrészek és csigafúrók utánélezésére fejlesztették ki. Egy fúrógéppel meghajtott gyémánttárcsa 
egy gömbcsuklós befogószerkezet segítségével különböző helyzetekben rögzíthető. A körfűrészeket egy arra 
alkalmas asztalra felfektetve vezető- és ütközőcsapok segítségével mozgatjuk úgy, hogy a gyémánttárcsával 
érintkezzen. A csigafúrókat a készülékkel szállított befogóprizma segítségével élezzük (négylapos élezés). 

 

 

Műszaki adatok 

 

Tömeg:    kb 3,5 kg 

Méretek LxBxH   450 x 270 x 190 mm 

Fúrógép-felfogóbilincs:  43 mm (Európai szabvány) 

Fúrógép elmozdulása:   90 mm 

Finomállítás:   28 mm 

Befogható fúrók:  3 – 16 mm 

 

  



 



Általános munkavédelmi tudnivalók 
 

 

 

Az üzemeltető kötelességei 

 

A KSS szerszámélező készüléket agy veszélyelemzés figyelembe vételével és a betartandó szabványok, valamint 
további műszaki irányelvek gondos kiválasztásával tervezték és gyártották. A készülék megfelel a műszaki 
követelményeknek és a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja. 

 

Ez a biztonság az üzemeltetési gyakorlatban azonban csak úgy érhető el, ha minden ehhez szükséges intézkedést 
megteszünk. Az intézkedések megtervezése és kivitelezése a KSS szerszámélező készülék üzemeltetőjének a 
kötelessége.  

 

Az üzemeltetőnek különös figyelmet kell fordítania az alábbiakra: 

- A KSS készüléket csak rendeletetés szerűen használják 
- A készüléket kifogástalan, üzemképes állapotban használják 
- A szüksége személyi munkavédelmi eszközök a kezelő rendelkezésére álljanak, és azt használja is. 
- A használati utasítás olvasható állapotban teljes terjedelmében legyen hozzáférhető a készülék 

használatának helyén. 
- A KSS készüléket csak olyan személy kezelje, aki a használati utasítást és különösen a munkavédelmi 

előírásokat ismeri. 
- A készüléken található biztonsági és figyelmeztető jelzéseket nem szabad eltávolítani és olvasható állapotban 

kell tartani. 

 

Alapvető biztonsági tudnivalók 

 

A KSS szerszámélező készüléket úgy tervezték, hogy egy gyakorlatlan felhasználó is biztonságosan tudja 
üzemeltetni. Az acél és a gyémántkorong minőségét úgy választották meg, hogy erősebb igénybevételnél se törjön el. 
Ennek ellenére a KSS szerszámélező készülék üzemeltetése során bizonyos dolgokat figyelembe kell venni az Ön 
biztonsága érdekében: 

• A Kaindl KSS szerszámélező készüléket kizárólag az erre a gépre való törésálló Kandl gyémánttárcsával 
szabad használni. 

• Figyeljünk arra, hogy a beállítási munkáknál a hálózati csatlakozó legyen kihúzva. 
• Minden köszörülési és élezési műveletnél védőszemüveget kell használni.  
• A frissen köszörült fűrésztárcsák fogai élesek. Használjon mindig védőkesztyűt. 
• Ne viseljen olyan ékszert vagy laza ruházatot, amelybe a mozgó alkatrészek beakadhatnak. A hosszú hajat 

homlokszalaggal, vagy hajhálóval védje. 
• A finom por belégzése káros az egészségre. Ezért ajánlatos munkavégzés során porvédő légzőmaszkot 

használni. 
Megjegyzés: eddigi tudomásunk szerint a keményfém szerszámok alkalmankénti élezésénél a MAK-érték 
(maximális munkahelyi koncentráció) legfeljebb 50%-ot ér el. 

 

 

A készüléket csak az a személy kezelheti, aki ezt a használati utasítást ismeri és betartja! 

  



Bevezetés 
A Kaind által kifejlesztett szerszámélező készülék valódi alternatívája a nagyobb és drágább gépeknek. Ez a világon 
egyedülálló koncepció lehetővé teszi a fúrók és a különböző fűrésztárcsák élezését. Gyorsacél (HSS), szerszámacél 
(Cr-V) és még keményfém lapkás fűrésztárcsákat is lehet – átmérőtől függetlenül – nagy pontossággal és egyenletes 
fogosztással élezni. A fúrók élezése a kézi előtoláshoz előnyös négylapos élezéssel történik. Ezáltal a fúró 
könnyebben tud belépni az anyagba és nincs szükség keresztélezésre. 

A hűtőfuratokkal ellátott perforált gyémántkorong minden szerszámanyagnál garantálja a tiszta anyagleválasztást az 
élek túlhevülése nélkül. 

Mielőtt az élező készülékkel dolgozna olvassa végig figyelmesen a használati utasítást. 
 

1. Az élező készülék felállítása / A fúrógép csatlakoztatása 

Rögzítse az élező készüléket az e célra kialakított furatokon keresztül egy szilárd és stabil alaplapra (pl. 
munkaasztalra). Rögzítse a fúrógépet (nem tartozéka a készüléknek) a készüléken levő 43 mm átmérőjű bilincs 
segítségével. 
 

2. Fúrók élezése 

Lazítsa meg a kér állítócsavart (11) és mozgassa a fúrógépet az abba befogott gyémántkoronggal a fúróélezéshez 
ideális helyzetbe. Figyeljen arra, hogy a fúrótartó (6) az élszögnek megfelelő helyzetben álljon. (1. ábra felső 
ütközőpont) 
 

A fúró befogása és beállítása 
Helyezze a fúrót az 1. ábra szerint a fúrótartóba (6). A 
beállításhoz a fúrót csúsztassa a korong irányába és a 
fúró élét állítsa párhozamosra a gyémántkorongon 
levő fekete jelöléssel (2. ábra). Csúsztassa előre a 
fúrót a fúrófordító prizmával (4) az előtoló horonyban 
(6a-d) a köszörűkorong irányába ütközésig. Most 
húzza meg a fúrófordító prizmán (4) a recés csavart 
(4a). Figyeljen arra, hogy a fordítóprizma (4) a fúró 
szárát szorítsa, ne a spirált. 

Tartsa a fúrót a fordítóprizmával (4) az előtoló 
horonyban (6a-d) a köszörűkorong irányában 
ütközésig.  

Ideális beállítás fúróélezéshez 
 

Megjegyzés: A legnagyobb pontosság elérése érdekében ügyeljen arra, hogy az élezésnél a fordítóprizma (4) 
felfeküdjön a fúrótartón (6) és a fordítóprizma (4) vezetőfelülete a fúrótartó vezetőhornyába illeszkedjen. A fúró az 
élezési művelet végéig változatlanul maradjon a fordítóprizmában (4). Nincs szükség a fúró újbóli befogására. 

 
Az első felület élezése (4a ábra) 
Kapcsolja be a fúrógépet és az előtoló csavarral (8) közelítse a köszörűkorongot a fúró felé annyira, hogy a fúró egyik 
felét tisztára köszörülje. Ezután húzza vissza a köszörűkorongtól a fúrót a fordítóprizmával (4) és a fordítóprizmával 
együtt forgassa el 180°-ra, helyezze vissza a fordítóprizmát ugyanabba a tartóhoronyba (6a-d) és a fúrót a fúrótartóval 
ismét csúsztassa előre lassan ütközésig. Így most már két fúróél van kis szögben megköszörülve. 
 

A második felület élezése (4b ábra) 
Ehhez vegye ki a fúrót a fúrótartóból (6) és a recés csavar (7) meglazításával billentse le egészen a jelzésig. Itt húzza 
meg a recés csavart (7). Helyezze a fordítóprizmát a továbbra is benne levő fúróval együtt ugyanabba a 
tartóhoronyba, ahol az előbb volt, majd csúsztassa előre ütközésig.  

Lazítsa meg mindkét állítócsavart (11) és csúsztassa a fúrógépet a köszörűkoronggal ismét a fúróél közelébe. Húzza 
meg az állítócsavarokat (11). 

Fontos: Figyeljen arra, hogy a fordítóprizma (4) ugyanabba a horonyba (6a-d) kerüljön, mint az előbb. Tartsa a 
fordítóprizmát (4) a horonyban egészen elöl, ütközésig. Most kapcsolja be a fúrógépet és az előtoló csavarral (8) 
lassan mozgassa a köszörűkorongot a fúró irányába úgy, hogy az előbb megköszörült felületből kb 2 mm maradjon 
meg. Ezután fordítsa meg a fúrót a fordítóprizmával (4) 180°-ban (figyelem: ugyanabba a horonyba kerüljön) és 
mozgassa a prizmát lassan ütközésig. Így biztosítható, hogy mindkét hátfelület azonos legyen.  

Megjegyzés: a fúró akkor van helyesen megélezve, ha úgy néz ki, ahogy a 4. ábra mutatja. 

 



 

1. ábra 

 

 

 

 

2. ábra 



 

 
3. ábra 

 

 

1. A fűrésztárcsa ütköző állítóhornya 
2. Mágnes a fűrésztárcsa rögzítéséhez 
3. Fűrésztárcsa ütköző, vagy fordítóütköző 
4. Fúrófordító prizma 

4.a  Fúrórögzítő csavar 
5. Beállítási jelzés 
6. Fúrótartó 

6a-6d   Prizmahornyok a fúrófordító prizma részére 
7. Recés csavar a fúrótartó rögzítésére 
8. Motorelőtoló csavar 
9. Gömbcsukló különböző köszörűkorong pozíciók beállításához 
10. Gömbcsukló rögzítő csavar 
11. Állítócsavar a gömbcsukló mozgatásához 
12. Fűrésztárcsa alátét 

 

 

4. ábra 

 

  



3. Fűrésztárcsák élezése 

 

A készülékkel szállított perforált gyémánttárcsa minden szokásos szerszámanyaghoz alkalmas. Ezért nem kell a 
különböző fűrésztárcsákhoz (HSS, króm-vanádium, keményfém) váltogatni a korongokat. 

Lazítsa meg az állítócsavart és mozgassa a fúrógépet a fűrésztárcsa élezéshez ideális helyzetbe. 

 

3.1 A fogak homlokfelületének élezése 

 
A fűrésztárcsa beállításához csúsztassa mindkét 
ütközőt (3) úgy, hogy a köszörülendő fűrészfog 
merőleges legyen az állítóhoronyra (1). Az egyik 
ütköző szolgál mindig forgatási pontként, a másik 
ütközőként. Ebben a helyzetben rögzítse a 
fűrésztárcsát a mágnessel (2) (5. ábra). 

Lazítsa meg a gömbcsukló (9) rögzítő csavarját (10) 
és állítsa a köszörűkorongot párhuzamosan az 
élezendő fogra. Ebben a helyzetben rögzítse ismét a 
rögzítő csavarral (10) a gömbcsuklót (9). Távolítsa el a 
mágnest, az élezéshez nem lesz rá szükség.  

Ideális helyzet fűrésztárcsa élezéshez 
 

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a köszörűkorong az alátétlapon szavadon elfordítható legyen. Ha a fogak beleakadnak 
az állítóhornyokba, használja a készülékkel szállított fűrésztárcsa alátétet (12). 

Az előtoló csavarral (8) lassan mozgassa a köszörűkorongot a fűrészfog irányába addig, amíg a fog homlokfelülete 
tisztára köszörült nem lesz. 

Ezt a fűrészfogat jelölje meg egy filctollal. Ezután fordítsa át a körfűrészt az ütközőn a köszörűkorongtól távolodva (6. 
ábra). Így élezze meg a fogakat egymás után, míg körbe nem ér. Ha ezután maradnának még nem készre köszörült 
fogak, állítson utána egy kicsit a előtoló csavarral és ismételje meg a műveletet. 

Megjegyzés: Mielőtt bekapcsolná a fúrógépet játssza végig a köszörülési folyamatot kihúzott csatlakozódugóval. Így a 
beállításokat még egyszer ellenőrizheti. 

 

    

5.ábra                                                                            6.ábra           

 

Drehunkt = Fordítópont 
Anschlag = Ütköző 

  



 

8. ábra 

           
7. ábra 

Megjegyzés: a fűrésztárcsa fogmérete szerint 
forgatópontként az erősebb, vagy finomabb 

ütközőt használja

 

 
                                9. ábra 

 

3.2 A foghátak élezése 

 

Majdnem mindig el tudja végezni ugyanazzal az ütköző állítással a foghátak élezését is. Csak a fúrógépet a 
köszörűkoronggal kell egy másik állásba tenni. A beállításhoz rögzítse a fűrésztárcsát mindig a mágnessel (2), hogy 
ne csússzon el. Lazítsa meg a rögzítő csavart (10) a gömbcsuklónál (9) és forgassa a fúrógépet úgy, hogy a 
köszörűkorong egy könnyen elérhető fűrészfog hátfelületével párhuzamos legyen (8. ábra). Ebben a helyzetben 
rögzítse a fúrógépet a gömbcsukló rögzítő csavarral (10). Távolítsa el a mágnest, a köszörülésnél nem lesz rá 
szükség. Az előtoló csavarral (8) haladjon annyira a foghát felé, amíg az tiszta nem lesz. Ezt a fogat is jelölje meg és 
végezze el az élezést a fogak homlokfelületének élezésénél a 3.1 fejezetben leírtak szerint. 

 

3.3 Váltófogazatú fűrésztárcsák élezése 

 

A váltakozó fogazatú fűrésztárcsák élezése ugyanúgy történik, mint az egyenes fogúaké. Csak a köszörűkorongot kell 
a fogferdeségnek megfelelően állítani (9. ábra) és természetesen csak minden második fogat lehet ebben e 
helyzetben élezni. Utána át kell állítani a köszörűkorongot a másik irányba és itt is minden második fogat megélezni. 

 

A KSS készülék rugalmassága 

 

A leírtakon kívül a készülék lehetőséget ad egy sor egyedi beállításra. Forgópontként választhatja jobb, vagy bal 
ütközőt. Az ütközők eltolásával szinte minden fogszög beállítható. Ez egyszerűvé teszi a bármilyen speciális 
szerszám megélezését. 

  



 

Egy ollóval vágja be a sablont a jelzővonalnál. Helyezze a sablont a gyémánttárcsára és egy 
filctollal húzza át a jelzővonalat a gyémánttárcsára.  
Fúróbeállítás a használati utasítás 1+2 ábrája szerint. 

 

Egy másik tipp: 
 

Helyezze a fúrót a prizmába és nézze elölről a fúró élét.  
Gondoljon egy órára és állítsa a fúró élét kb. 2 órára,  

így fogja a szokásos hátszöget kapni. 

3 óra - kisebb hátszög 

1 óra - nagyobb hátszög 

 


