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Med enerett. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller
overføres, i noen form, eller på noen måte, mekanisk, elektronisk, fotokopiert, som opptak eller på
annen måte, uten skriftlig tillatelse fra Haas Automation, Inc. Det er ikke tatt noen patentansvar med
hensyn til bruken av informasjonen heri. I tillegg, fordi Haas Automation arbeider konstant for å forbedre
sine produkter av høy kvalitet, kan informasjonen i denne håndboken endres uten varsel. Vi har tatt alle
forholdsregler i utarbeidelsen av denne håndboken. Likevel påtar Haas Automation seg intet ansvar for
feil eller utelatelser, og vi påtar oss intet ansvar for skader som følge av bruk av informasjonen i denne
publikasjonen. 



 

ii

Dette produktet bruker Java-teknologi fra Oracle Corporation, og vi ber om at du erkjenner at Oracle eier 
Java-varemerket og alle Java-relaterte varemerker og samtykker i å overholde retningslinjene for 
varemerker på www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html. 

Videre distribusjon av Java-programmene (utover dette apparatet/maskinen) er underlagt en juridisk 
bindende lisensavtale for sluttbrukere med Oracle. Enhver bruk av de kommersielle funksjonene til 
produksjonsformål krever en separat lisens fra Oracle.

http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html
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BEGRENSET GARANTISERTIFIKAT
Haas Automation, Inc. 

Omfatter Haas Automation, Inc. CNC-utstyr

Effektiv fra 1. september 2010

Haas Automation Inc. («Haas» eller «Produsenten») gir en begrenset garanti på alle nye
freser, dreiesentre og roterende enhetsmaskiner (samlet «CNC-maskiner») og deres
komponenter (unntatt de som er oppført nedenfor under Begrensninger og unntak fra
garanti) («Komponenter») som er produsert av Haas og solgt av Haas eller dets autoriserte
distributører som angitt i dette sertifikatet. Garantien i dette sertifikatet er en begrenset
garanti, det er den eneste garantien fra produsenten, og er underlagt vilkårene og
betingelsene i dette sertifikatet.

Begrenset garantidekning

Hver CNC-maskin og detn komponenter (samlet «Haas-produkter») garanteres av
produsenten mot defekter i materiale og utførelse. Denne garantien gis kun til sluttbruker
av CNC-maskinen (en «Kunde»). Perioden for denne begrensede garantien er ett (1) år.
Garantiperioden starter på datoen CNC-maskinen er installert på kundens anlegg. Kunden
kan kjøpe en forlengelse av garantiperioden fra en autorisert Haas-distributør (en
«Garantiutvidelse») når som helst i løpet av det første året med eierskap.

Kun reparasjon eller erstatning

Produsentens eneansvar og kundens eneste beføyelse i henhold til denne garantien, med
hensyn til etvhert og alle Haas-produkter, skal være begrenset til å reparere eller erstatte,
etter produsentens skjønn, det defekte Haas-produktet.

Garantifraskrivelse

Denne garantien er produsentens eneste og eksklusive garanti, og erstatter alle andre
garantier av alle slag eller art, uttrykte eller underforståtte, skriftlige eller muntlige, inkludert,
men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet, underforstått garanti for
egnethet for et bestemt formål eller annen garanti for kvalitet eller ytelse eller krenkelse.
Alle slike andre garantier av noe slag fraskrives herved av produsenten og frafalles av
kunden.
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Begrensninger og unntak fra garanti

Komponenter som er utsatt for slitasje under normal bruk og over tid, inkludert, men ikke
begrenset til, maling, vindusfinish og -tilstand, lyspærer, forseglinger, vindusviskere,
pakninger, sponfjerningssystem (f.eks. vribor, sponsjakter), belter, filtre, dørruller,
verktøyvekslerfingre osv., er unntatt fra denne garantien. Produsentens spesifiserte
vedlikeholdsprosedyrer må følges og registreres for å opprettholde denne garantien.
Denne garantien er ugyldig hvis produsenten fastslår at (i) ethvert Haas-produkt ble utsatt
for feilhåndtering, feil bruk, misbruk, forsømmelse, uhell, feilaktig installasjon, feilaktig
vedlikehold, feilaktig lagring eller feilaktig drift eller applikasjon, inkludert bruk av feil
kjølemidler eller andre væsker, (ii) ethvert Haas-produkt ble feilaktig reparert eller betjent
av kunden, en uautorisert servicetekniker eller annen uautorisert person, (ii) kunde eller en
annen person gjør eller forsøker å gjøre modifikasjoner på ethvert Haas-produkt uten
skriftlig forhåndsautorisasjon fra produsenten, og/eller (iv) ethvert Haas-produkt ble brukt
for ikke-kommersiell bruk (for eksempel personlig eller husholdningsbruk). Denne
garantien dekker ikke skade eller feil på grunn av en ekstern påvirkning eller noe annet som
er utenfor rimelig kontroll av produsenten, inkludert, men ikke begrenset til, tyveri, hærverk,
brann, værforhold (som regn, oversvømmelse, vind, lyn eller jordskjelv), eller
krigshandlinger eller terrorisme.

Uten å begrense generaliteten til noen av utelukkelsene eller begrensningene som er
beskrevet i dette sertifikatet, inkluderer ikke denne garantien noen garantier om at noen
Haas-produkter vil møte noen persons produksjonsspesifikasjoner eller andre krav, eller at
driften av eventuelle Haas-produkter vil være uavbrutt eller feilfri. Produsenten påtar seg
intet ansvar når det gjelder bruk av eventuelle Haas-produkter av noen person, og
produsenten skal ikke pådra seg noe ansvar overfor noen person for svikt i design,
produksjon, drift, ytelse eller annet av noe Haas-produkt, annet enn reparasjon eller
erstatning av samme som angitt i garantien ovenfor.

Begrensning av ansvar og erstatninger

Produsenten skal ikke være ansvarlig overfor kunden eller noen annen person for
kompenserende, tilfeldig skade, følgeskade, spesiell eller annen skade eller krav, enten det
er i en handling i kontrakt, tort eller annen juridisk eller rimelig teori, som oppstår som følge
av eller er relatert til noen av Haas-produktene, andre produkter eller tjenester som er gitt
av produsenten eller en autorisert leverandør, servicetekniker eller annen autorisert
representant for produsenten (sammlet, «autorisert representant»), eller svikt av deler eller
produkter laget ved bruk av et Haas-produkt, selv om produsenten eller enhver autorisert
representant har fått råd om muligheten for slike skader, hvis skader eller krav inkluderer,
men er ikke begrenset til, tap av profitt, tapte data, tapte produkter, tap av inntekt, tap av
bruk, kostnad for nedetid, forretningsgodvilje, skade på utstyr, lokaler eller annen eiendom
til enhver person, og enhver skade som kan forårsaket av en funksjonsfeil på et
Haas-produkt. Alle slike skader og krav fraskrives av produsenten og frafalles av Kunden.
Produsentens eneansvar og kundens eneste beføyelse for erstatninger og krav av enhver
årsak skal være begrenset til å reparere eller erstatte, etter produsentens skjønn, det
defekte Haas-produktet som angitt i denne garantien. 
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Kunden har godtatt begrensningene og restriksjonene som er angitt i dette sertifikatet,
inkludert, men ikke begrenset til, begrensningen på retten til å få dekket skader, som en del
av sin avtale med produsenten eller dennes autoriserte representant. Kunden realiserer og
erkjenner at prisen på Haas-produktene ville være høyere hvis produsenten måtte være
ansvarlig for skader og krav utover omfanget av denne garantien.

Hele avtalen

Dette sertifikatet erstatter alle andre avtaler, løfter, fremstillinger eller garantier, enten
muntlige eller skriftlige, mellom partene eller fra produsenten med hensyn til innholdet i
dette sertifikatet, og inneholder alle overenskomster og avtaler mellom partene eller fra
produsenten med hensyn til slikt emne. Produsenten avviser herved uttrykkelig alle andre
avtaler, løfter, fremstillinger eller garantier, enten muntlige eller skriftlige, som kommer i
tillegg til eller er i strid med noen vilkår eller betingelse i dette sertifikatet. Ingen vilkår eller
betingelser angitt i dette sertifikatet kan modifiseres eller endres, med mindre det er signert
skriftlig av både produsenten og kunden. Til tross for det foregående, vil produsenten kun
dekke en garantiforlengelse i den utstrekning den forlenger den gjeldende garantiperioden.

Overførbarhet

Denne garantien kan overføres fra den opprinnelige kunden til en annen part hvis
CNC-maskinen selges via privat salg før slutten av garantiperioden, forutsatt at skriftlig
varsel om dette er gitt til produsenten og at denne garantien ikke er ugyldig på
overføringstidspunktet. Mottakeren av denne garantien vil være underlagt alle vilkår og
betingelser i dette sertifikatet.

Diverse

Denne garantien skal være underlagt lovene i delstaten California uten bruk av regler om
lovkonflikter. Alle tvister som oppstår fra denne garantien skal løses i en domstol med
kompetent jurisdiksjon som befinner seg i Ventura County, Los Angeles County, eller
Orange County, California. Ethvert vilkår eller bestemmelse i dette sertifikatet som er
ugyldig eller ikke håndhevbar i noen situasjon i noen jurisdiksjon, skal ikke påvirke
gyldigheten eller håndhevelsen av de resterende vilkårene og bestemmelsene heri, eller
gyldigheten eller håndhevelsen av det krenkende vilkåret eller bestemmelsen i noen annen
situasjon eller i noen annen jurisdiksjon.
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Kundetilbakemelding
Hvis du har bekymring eller spørsmål angående denne brukerhåndboken, kan du kontakte
oss på nettstedet vårt. www.HaasCNC.com. Bruk «Kontakt oss»-koblingen og send
kommentarene dine til kundetalsmannen.

Bli med Haas-eiere på nettet og bli en del av det større CNC-fellesskapet på disse
nettstedene:

haasparts.com
Your Source for Genuine Haas Parts

www.facebook.com/HaasAutomationInc
Haas Automation on Facebook

www.twitter.com/Haas_Automation
Follow us on Twitter

www.linkedin.com/company/haas-automation
Haas Automation on LinkedIn

www.youtube.com/user/haasautomation
Product videos and information

www.flickr.com/photos/haasautomation
Product photos and information
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Retningslinjer for kundetilfredshet
Kjære Haas-kunde

Din fullstendige tilfredshet og godvilje er av største viktighet for både Haas Automation, Inc.
og Haas-distributøren (HFO) hvor du kjøpte utstyret ditt. Vanligvis vil ditt HFO raskt løse
eventuelle bekymringer du måtte ha om din salgstransaksjon eller driften av utstyret ditt.

Hvis bekymringene dine derimot ikke løses til din fulle tilfredsstillelse, og du har diskutert
dine bekymringer med et medlem av HFO-ledelsen, daglig leder eller HFO-eieren direkte,
gjør følgende:

Kontakt Haas Automations kundeservice på 805-988-6980. Slik at vi kan løse
bekymringene dine så raskt som mulig, vennligst ha følgende informasjon tilgjengelig når
du ringer:

• Bedriftens navn, adresse og telefonnummer
• Maskinmodell og serienummer
• HFO-navnet og navnet på din siste kontakt ved HFO
• Din bekymring

Hvis du ønsker å skrive til Haas Automation, bruk denne adressen: 

Haas Automation Inc. USA
2800 Sturgis Road
Oxnard CA 93030
Att: Kundetilfredshetssjef
E-post: customerservice@HaasCNC.com

Når du kontakter Haas Automation kundeservicesenter, vil vi gjøre alt du kan for å jobbe
direkte med deg og ditt HFO for raskt å løse dine bekymringer. Hos Haas Automation vet
vi at et godt kunde-distributør-produsentforhold vil bidra til å sikre fortsatt suksess for alle
berørte.

Internasjonalt:

Haas Automation, Europa
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgia.
E-post: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation, Asia
Nr. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Shanghai 200131 Sør-Korea
E-post: customerservice@HaasCNC.com
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Inkorporasjonserklæring
Produkt: Haas-stangmagasin

Serienummer:____________________

Produsert av: Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 805-278-1800

Vi erklærer, med eneansvar, at det ovennevnte produktet som denne erklæringen henviser
til, ikke kan fungere uavhengig av og ikke endrer funksjonen til maskinen den er koblet til.
Haas stangmagasin, når innlemmet i Haas CNC-dreiebenker (dreiesentre), overholder
forskriftene som er beskrevet i CE-direktivet for dreiesentre.

• Maskindirektivet 2006 / 42 / EC
• Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014 / 30 / EU
• Ytterligere standarder:

– EN 60204-1:2006 / A1:2009
– EN 614-1:2006+A1:2009
– EN 894-1:1997+A1:2008
– EN ISO 13849-1:2015

RoHS2: SAMSVARER MED (2011/65/EU) etter unntak per produsentdokumentasjon. 

Fritatt av:

a) Stasjonært industriverktøy av stor skala.
b) Bly som et legeringselement i stål, aluminium og kobber.
c) Kadmium og forbindelsene i elektriske kontakter.

Person autorisert til å kompilere teknisk fil:

Jens Thing

Adresse:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgia 
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USA: Haas Automation sertifiserer denne maskinen til å være i samsvar med OSHA og
ANSI design- og produksjonsstandarder som er oppført nedenfor. Bruk av denne maskinen
vil kun være i samsvar med standardene som er oppført nedenfor, så lenge eieren og
operatøren fortsetter å følge drifts-, vedlikeholds- og opplæringskravene i disse
standardene.

• OSHA 1910.212 – Generelle krav til alle maskiner
• ANSI B11.5-1984 (R1994) dreiebenker
• ANSI B11.19-2010 Ytelseskriterier for sikring
• ANSI B11.22-2002 Sikkerhetskrav for dreiesentre og automatiske, numerisk

kontrollerte dreiemaskiner
• ANSI B11.TR3-2000 Risikovurdering og risikoreduksjon – Veiledning for beregning,

evaluering og reduksjon av risiko forbundet med maskinverktøy

CANADA: Som produsent av originalutstyr erklærer vi at de oppførte produktene
overholder forskriftene som beskrevet i Pre-Start helse- og sikkerhetsgjennomganger,
avsnitt 7 i forskrift 851 i Forskrifter for yrkeshelse og sikkerhet for industrianlegg for
maskinsikringbestemmelser og -standarder.

Videre oppfyller dette dokumentet varslingens skriftlige bestemmelse for unntak fra
Pre-Start-inspeksjon for det oppførte maskineriet som beskrevet i retningslinjene for helse
og sikkerhet i Ontario, PSR-retningslinjer datert november 2016. PSR-retningslinjene
tillater skriftlig meddelelse fra den opprinnelige utstyrsprodusenten som erklærer samsvar
med gjeldende standarder, akseptabelt for unntaket fra Pre-Start helse- og
sikkerhetsgjennomgang.

Originale instruksjoner

ETL LISTED
CONFORMS TO
NFPA STD 79

ANSI/UL STD 508
UL SUBJECT 2011

CERTIFIED TO 
CAN/CSA STD C22.2 N O.73

All Haas CNC machine tools carry the ETL Listed mark, 
certifying that they conform to the NFPA 79 Electrical 
Standard for Industrial Machinery and the Canadian 
equivalent, CAN/CSA C22.2 No. 73. The ETL Listed and 
cETL Listed marks are awarded to products that have 
successfully undergone testing by Intertek Testing 
Services (ITS), an alternative to Underwriters'  
Laboratories.

C

Haas Automation has been assessed for conformance 
with the provisions set forth by ISO 9001:2008.  Scope of 
Registration: Design and Manufacture of CNC Machines 
Tools and Accessories, Sheet Metal Fabrication.  The 
conditions for maintaining this certificate of registration are 
set forth in ISA's Registration Policies 5.1.  This 
registration is granted subject to the organization 
maintaining compliance to the noted stardard.  The validity 
of this certificate is dependent upon ongoing surveillance 
audits.
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Brukerhåndbok og andre elektroniske ressurser
Denne håndboken er drifts- og programmeringshåndboken som gjelder for alle Haas
dreiebenker. 

En engelsk språkversjon av denne håndboken leveres til alle kunder og er merket
«Originale instruksjoner».

For mange andre områder i verden er det en oversettelse av denne håndboken merket
«Oversettelse av originale instruksjoner».

Denne håndboken inneholder en usignert versjon av den EU-påkrevde
«Samsvarserklæring». Europeiske kunder leveres en signert engelsk versjon av
samsvarserklæringen med modellnavn og serienummer.

I tillegg til denne håndboken er det en enorm mengde ytterligere informasjon på nettet på:
www.haascnc.com under Servicavsnittet.

Både denne håndboken og oversettelsene i denne håndboken er tilgjengelig på nett for
maskiner opptil omtrent 15 år gamle.

CNC-kontrollen på maskinen inneholder også hele denne håndboken på flere språk og kan
finnes ved å trykke på [HJELP]-knappen.

Mange maskinmodeller leveres med manuelt tillegg som også er tilgjengelig på nett.

Alle maskinalternativene har også ytterligere informasjon på nettet.

Vedlikeholds- og serviceinformasjon er tilgjengelig på nettet.

Den nettbaserte «Installasjonsveiledning» inneholder informasjon og sjekkliste for luft-
og elektriske krav, valgfri tåkeekstraktor, forsendelsesdimensjoner, vekt, løfteanvisninger,
fundament og plassering osv.

Veiledning om riktig kjølevæske og kjølevæskevedlikehold finnes i brukerhåndboken og på
nettet.

Luft- og pneumatiske diagrammer er plassert på innsiden av smørepaneldøren og
CNC-kontrolldøren.

Smøring, fett, olje- og hydrauliske væsketyper er oppført på en etikett på maskinens
smørepanel.



Slik bruker du denne håndboken 
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Slik bruker du denne håndboken
For å få maksimal nytte av din nye Haas-maskin, les denne håndboken grundig og referer
til den ofte. Innholdet i denne håndboken er også tilgjengelig på din maskinkontroll under
HJELP-funksjonen. 

important:  Før du bruker maskinen, les og forstå håndbokens sikkerhetsavsnitt.

Erklæring om advarsler
Gjennom denne håndboken er viktige utsagn satt av fra hovedteksten med et ikon og et
tilknyttet signalord: «Fare», «Advarsel», «Forsiktig» eller «Merk.» Ikonet og signalordet
indikerer alvorlighetsgraden av tilstanden eller situasjonen. Sørg for å lese disse
uttalelsene og ta spesielt hensyn til å følge -instruksjonene.

Beskrivelse Eksempel

Fare betyr at det er en tilstand eller situasjon som vil 
forårsake død eller alvorlig personskade hvis du 
ikke følger instruksjonene  gitt. danger:  Ikke tråkk på. Risiko for elektrisk støt, 

personskade eller skade på maskinen. Ikke 
klatre eller stå på dette området.

Advarsel betyr at det er en tilstand eller situasjon 
som vil forårsake moderat personskade hvis du 
ikke følger instruksjonene  gitt. warning:  Plasser aldri hendene mellom 

verktøyveksleren og spindelhodet.

Forsiktig betyr at mindre personskade eller skade 
på maskinen kan oppstå hvis du ikke følger 
instruksjonene gitt. Du kan også måtte starte en 
prosedyre hvis du ikke følger instruksjonene i en 
forsiktighetsregel erklæring.

caution:  Slå av maskinen før du utfører 
vedlikeholds oppgaver.

Merk betyr at teksten gir tilleggsinformasjon, 
avklaring eller nyttige hint.

merknad:  Følg disse retningslinjene hvis 
maskinen er utstyrt med det valgfrie forlengede 
Z-klarings bordet.
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Tekstkonvensjoner som brukes i denne håndboken

Beskrivelse Teksteksempel

Kodeblokk-tekst gir programeksempler. G00 G90 G54 X0. Y0.;

En Kontrollknappreferanse gir navnet på en 
kontrolltast eller knapp du skal trykke på. 

Trykk på [SYKLUSSTART].

En Filbane beskriver en sekvens av 
filsystemkataloger. 

Service> Dokumenter og programvare >...

En Modusreferanse beskriver en maskinmodus. MDI 

Et Skjermelement beskriver et objekt på maskinens 
skjermbilde som du samhandler med. 

Velg SYSTEM-fanen.

Systemutdata beskriver tekst som maskinkontrollen 
viser som svar på dine handlinger. 

PROGRAM SLUTT

Brukerinndata beskriver tekst som du skal angi i 
maskinkontrollen. 

G04 P1.;

Variabel n angir en rekke ikke-negative heltall fra 0 til 
9.

Dnn representerer D00 til og med D99.



Slik bruker du denne håndboken 
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Chapter 1: Innledning
1.1 Funksjoner

Haas stangmagasin har en kraftig, kompakt design med kapasitet for stenger fra 3/8" (10
mm) til 3 1/8" (79 mm) i diameter. Referer til Haas nettsted på www.HaasCNC.com for flere
dimensjoner og mer informasjon.

Før du bruker Haas stangmagasin, ta deg tid til å bli kjent med noen av funksjonene som
er forskjellige fra forrige-generasjon av Haas stangmagasiner. Referer til kapitlet Drift i
denne håndboken for mer informasjon om hvordan disse funksjonene fungerer.

F1.1: Oversikt over Haas stangmagasinfunksjoner

1. Høyhastighetsstyrt, beltedrevet stangavskyver: Denne mekanismen mater stang
lager raskt, jevnt og nøyaktig inn i dreiebenken.

2. Hurtigendrende trykkstang: Lar deg endre trykkstengene raskt og enkelt uten verktøy
og uten behov for justering.

3. Frontmontert høydejusteringshjul for overføringsbrett: Lar deg justere høyden på
overføringsbrettet på dreiebenk-spindelenden av stangmagasinet, for raskere og enklere
oppsett.

1

2
3

4
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4. Utløserpedal for oppsettmodus: Bruk denne pedalen til å løse ut stangmagasinet og
skyve det tilbake til oppsettmodus for dreiebenk.

5. Ekstruderte lagringsstativer for spindelforing: Oppbevar spindelforingene her for
enkel tilgang.

1.2 Mer informasjon på nett
For oppdatert og supplerende informasjon, inkludert tips, triks, vedlikeholdsprosedyrer og
mer, besøk Haas Service-siden på www.HaasCNC.com. Du kan også skanne koden
nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til Haas Service-siden:
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Chapter 2: Installasjon
2.1 Haas stangmagasin – Installasjon

Installasjonsprosedyren for Haas stangmagasin kan finnes på Haas Service-siden. Du kan
også skanne koden nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til prosedyren

F2.1: Haas stangmagasin – Installasjon – NGC

F2.2: Haas stangmagasin – Installasjon – CHC
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Chapter 3: Sikkerhet
3.1 Innledning

Før du arbeider med stangmagasinet, les denne håndboken og advarselsetikettene på
maskinen. Sørg for at alle som bruker dette utstyret forstår farene som finnes i og rundt
automatisk utstyr. Kun opplærte operatører skal bruke denne maskinen.

WARNING: Stangmagasinet kontrolleres av dreiebenken og kan starte når som
helst.

F3.1: Plassering av sikkerhetsetikett for stangmagasin

3.2 Maskinstøygrenser

CAUTION: Ta forholdsregler for å hindre hørselsskade fra
maskin-/maskineringsstøy. Bruk hørselsvern, endre applikasjonen
(verktøy, spindelhastighet, aksehastighet, oppspenning, programmert
bane) for å redusere støy, eller begrens tilgang til maskinområdet
under skjæring.

Typiske støynivåer ved operatørens posisjon under normal drift er som følger:

• A-vektet lydtrykknivåmålinger vil være 69,4 Db eller lavere.
• C-vektet momentane lydtrykknivåer vil være 78,0 Db eller lavere.
• LvA (lydeffektnivå A-vektet) vil være 75,0 Db eller lavere.

29- 0790A Rev A

WARNING
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Risk of serious injury.

 Machine may start automatically at any time.
Mutilation and crushing will 

occur if hands are inside
machine during operation.

Must close cover
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NOTE: Faktiske støynivåer ved skjæring av materialer er sterkt påvirket av
brukerens valg av materiale, skjærverktøy, hastigheter og matinger,
arbeidsoppspenning og andre faktorer. Disse faktorene er
applikasjonsspesifikke og kontrolleres av brukeren, ikke Haas
Automation Inc.

3.3 Les før bruk
Elektrisk sikkerhet:

Koble fra strømmen før du utfører vedlikeholdsoppgaver.

Driftssikkerhet:

DANGER: Feil oppsett av stangmagasin eller spindelforing kan føre til at
arbeidsstykket eller roterende deler støtes ut med dødelig kraft, noe
som også kan ødelegge maskinen(e).

• Ikke forsøk å bruke stangmagasinet før du har mottatt drifts- og sikkerhetsopplæring.
• Hold kroppen, lemmer og fremmedlegemer ute av maskinen under drift.
• Sørg for at oppsettet er riktig før automatisk drift.
• Stangmagasinet kontrolleres automatisk og kan starte når som helst.
• Advar til personer i nærheten om at en automatisk maskin er i drift.
• Ikke bruk dreiebenken eller stangmagasinet med åpen dør.
• Bytt umiddelbart slitte eller ødelagte stangmagasinkomponenter eller

spindelforinger.
• Ikke modifiser stanmagasinet på noen måte.
• Ikke bruk stangmagasinet utover de anbefalte hastighets- eller

materialkapasitetsgrensene.
• Ikke bruk stangmagasinet uten en spindelforing av riktig størrelse installert i

dreiebenkspindelen.
• Ved vibrasjon eller uvanlig støy, stopp dreiebenkspindelen umiddelbart. Ikke bruk

maskinen igjen før du finner og korrigerer tilstanden som forårsaker vibrasjonen eller
støyen.

• Ikke fest død-stoppene, stangpilotbøssingene eller antivibrasjonskragene til kroppen
på den roterende montasjen (lukkesylinder for chuck) på dreiebenken. Voldsom,
katastrofal svikt i den roterende montasjon kan oppstå ved høy spindel O/Min hvis
tilkoblede enheter forårsaker skade på den roterende montasjen.

• Ikke bruk spindelen mens stangmaterialet er løsnet.
• Ikke bruk spindelen hvis stangmaterialet stikker ut av spindelforingen.
• Ikke start eller fortsett en maskinsyklus med mindre du er sikker på del-av kvoten.
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• Skade fra feil bruk dekkes ikke av maskinens garanti.
• Det er ingen deler inne i maskinen som brukeren kan utføre service på. Kontakt

forhandleren din for godkjent service.

3.4 Oppsettsikkerhet
Referer til kapitlet Drift i denne håndboken for mer informasjon om oppsettsprosedyrer.

WARNING: Trykk alltid på [EMERGENCY STOP] på dreiebenken før du stikker
hendene inn i stangmagasinkabinettet. Uventet rask
hastighetsbevegelse kan oppstå og forårsake personskade.

Bare en opplært bruker kan laste og justere maskinen for å mate stenger. Vær
oppmerksom på disse klempunktene under oppsett:

• Alle deler av den bevegelige mekanismen. Dette inkluderer avskyverenheten, rom
inne i kabinettet og nær stangløfteren og stangposisjoneringsarmene.

• Området mellom stangmagasinet og dreiebenken.
• Området mellom ladebrettet og overføringsbrettet.
• Rullende tang lager kan også klemme fingre.

3.5 Driftssikkerhet

WARNING: Området mellom stangmagasinet og dreiebenken er farlig. Trykk alltid
på [EMERGENCY STOP] før du setter noe mellom stangmagasinet
og dreiebenken.

Lukk alltid oppsettlokket før du kjører et program.
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3.6 Mer informasjon på nett
For oppdatert og supplerende informasjon, inkludert tips, triks, vedlikeholdsprosedyrer og
mer, besøk Haas Service-siden på www.HaasCNC.com. Du kan også skanne koden
nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til Haas Service-siden:
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Chapter 4: Drift
4.1 Oppsett av stangmagasin

Oppsett av stangmagasin består av disse oppgavene:

• Sette opp dreiebenk

– Installere riktig spindelforing for din applikasjon.
– Sette opp riktig arbeidsoppspenning for en stangmagasinapplikasjon.

• Sette opp stang

– Laste inn stang lageret
– Justere vinkelen på ladebrettet (om nødvendig).
– Justere høyden på overføringsbrettet for stangdiameteren.
– Installere riktig trykkstang.
– Sette opp stangmatingvariablene.

F4.1: Oversikt over stangmagasindeler

1. Ladebrett
2. Trykkstang
3. Oppsett av lokkhåndtak
4. Lagring av trykkstang
5. Lastemekanisme

6. Justeringshjul for overføringsbrett
7. Frigjøringspedal
8. Lagring av spindelforing
9. Stangavskyver

1

2 43

5

6

7

89



Oppsett av stangmagasin 

10

4.1.1 Stangmagasinposisjoner

Mate-/ automatisk posisjon: Dette er stangmagasinets normale driftsposisjon. Du kan
kommandere stangmagasinbevegelse ved redusert hastighet med lokket åpent. I denne
posisjonen kan du sette opp stangmatingsapplikasjonen, kontrollere og justere
bretthøydejustering og kjøre applikasjonen.

Sperre / oppsettposisjon for dreiebenk: Trykk på utløsingspedalen [1] på basen, og skyv
deretter stangmagasinet tilbake. Denne modusen deaktiverer all stangmagasinbevegelse.
Med stangmagasinet i denne posisjonen har du enkel tilgang til å bytte spindelforinger,
rengjøre kjølevæskesamleren eller utføre andre oppgaver på dreiebenkspindelen.

1
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4.1.2 Stangmagasin – Arbeidsoppspenning
Det kreves en tilbakeslagsflens for stangmaterapplikasjoner. Stangmagasinet holder
trykkstangen på plass mens dreiebenkens trykkrør klemmer. Hvis flensen ikke trekker
stang lageret mot trykkstangen når trykkrøret klemmer, kan det oppstå lengdevariasjoner
og nøyaktigheten kan ikke garanteres.

NOTE: Flensen skal også ha en avfaset avledning for jevn stangmating.

F4.2: Eksempel på tilbakeslagsflens. [A] Flens løsnet; [B] Flens klemt. [1] Avledning av avfaset 
flens, [2] Flens nærmere kropp, [3] Flens, [4] Stang lager

For installasjonsinstruksjoner, referer til bruksanvisningen og dokumentasjonen for
dreiebenk som fulgte med din arbeidsoppspenning.

A

B
1 2 3 4
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4.1.3 Stangmagasin – Haas spindelforinger
Spindelforinger tilpasser størrelsen på spindelboringen slik at den passer til stang lageret
du behandler. Dette gjør at stang lageret mates og kjører smidig. Riktig tilpassede
spindelforinger bidrar også til å redusere vibrasjon og stangsveip.

NOTE: Spindelforingene griper ikke stang lageret. Hvis du har problemer med
vibrasjon eller dårlig overflate finish i applikasjonen, må du kontrollere
klaringen mellom stangen og foringen. Bruk en mer tettsittende foring
hvis mulig.

Sett stangmagasinet i dreiebenkoppset-posisjonen for å installere spindelforinger.

Haas produserer (2) typer spindelforinger; ekstruderte spindelforinger som passer de fleste
Haas-dreiebenker, og et spindelforingsystem med stangfeste og avstandsstykke for
dreiebenker med 4"-stangkapasitet. Installasjonsinstruksjonene for begge foringstypene er
tilgjengelige på nettstedet for Elektroniske Tjenester. Velg How-to Procedures-søkedelen
og søk etter følgende dokumenter:

• Ekstrudert spindelforing – installasjon – AD0021
• Ekstrudert spindelforing – Adaptersett 01,75 – Installasjon – AD0221
• Dreiebenk – ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y – Spindelforingsett – Installasjon –

AD0020

Stangmagasin – Andre spindelforinger
Haas ekstruderte spindelforinger er designet for å passe til et bredt utvalg av stang
lagerstørrelser, og deres én-delte design bidrar til å holde stang lageret sentrert i spindelen.
Husk disse punktene hvis du bruker systemet med stangfeste og avstandsstykke eller en
annen spindelforing.

• Foringspassasjen for stangen må passe til stangen så nært som mulig, samtidig som
den lar stangen bevege seg jevnt. Jo større stang lageret er i diameter, desto tettere
må foringen passe.

• Foringen må sentreres i spindelen.
• Lag egendefinerte foringer eller stangfestedisker med en generøs

avledningsavfasing. Haas stangfestene bruker en 0,25" avfasing ved 45 grader.

4.1.4 Stangoppsett – Laste inn stenger
Kontroller at stengene du bruker er egnet for oppsettet:

• Test stangen lagerets tilpasning i spindelforingen. Foringen må passe tett, men være
stor nok til at stangen kan passere fritt. Bruk en annen foring om nødvendig.
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• For å bestemme minimum stanglengde: Mål avstanden mellom enden av
overføringsbrettet og dreiebenkens spindelforing. Multipliser denne avstanden med
2,25. Hver stang må være minst så lang som resultatet. Hvis for eksempel avstanden
mellom enden av overføringsbrettet og dreiebenkspindelen er 6,75" (171 mm), må
hver stang være minst 15,2" (386 mm) lang.

• Stang lageret må være rett.
• Legg en fas til den fremre enden av stangen for bedre innledende mating. Den fremre

enden av stangen skal ikke ha skarpe kanter.
• Stang lageret må skjæres rett på enden som kommer i kontakt med

stangavskyveren, for å unngå fremspring eller lengdevariasjon.
• Stang lageret skal ikke strekke seg utenfor spindelforingen.
• Tunge stang lager med stor diameter må være kortere enn 36" (813 mm).
• Det er god praksis å tørke av stengene før du laster dem inn. Skitt og smuss øker

slitasje på foringen og kan også bli sittende fast inne i foringen.

Last inn stenger, én om gangen, i ladebrettet i ett enket lag. Skyv kortere stenger mot
dreiebenken. Ikke la stengene stables. Hvis stengene ruller over hverandre mens du laster
dem, juster ladebrettet til en grunnere vinkel.

F4.3: Eksempel på lasting av stang. [1] Juster de fremre endene på stengene med kanten på 
brettet. [2] Ikke stable stengene.

Sekskantet stang lager
Hvis du bruker et sekskantet stang lager:

• Sekskantede stang lagre anbefales på det sterkeste. De bør opprettholde en
konsekvent orientering inne i spindelen.

• Hvis du bruker spindelforinger med stangfeste og avstandsstykke, bør de første (2)
festediskene ha sekskantede hull, orientert med flensen.

• V-formen på overføringsbrettet holder sekskantet lager i en konsekvent orientering.

2
1
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• Den fremre enden av stangen skal ha en 30-graders fas.
• Bruk M19-kommandoer til å stille spindelorienteringen for å justere flensflatene med

stangflatene i stangmatingsbrettet. Merk at alternativet for spindelorientering er
nødvendig for å gjøre dette.

4.1.5 Stangoppsett – Justering av overføringsbrett
Overføringsbrettet gir stang lageret en bane som fører inn i dreiebenkspindelen. Når ditt
stangmagasin ble installert, justerte serviceteknikeren høyden på stangmagasinet for å
justere dreiebenkspindelen med justeringsområdet til overføringsbrettet. Med denne
prosedyren hever eller senker du overføringsbrettet for å justere den for stangdiameteren.

1. Trykk på [EMERGENCY STOP] på dreiebenken.
2. Sett stangmagasinet i mate-/autoposisjonen.
3. Sett en del av stang lager i overføringsbrettet. 

4. Bruk hjulet til å justere høyden på overføringsbrettet. Drei det med klokken for å heve 
brettet og mot klokken for å senke brettet. Mens du justerer høyden på 
overføringbrettet, beveg stangen inn i spindelforingen for hånd. Fortsett å justere 
høyden på overføringsbrettet til stangen glir fritt inn i foringen.

5. Sørg for at flensen er innstilt for diameteren på den lastede stangen:
a. Når flensen er åpen og spindelen stoppet, skyv stangen inn i spindelforingen 

og flensen for hånd, og kontroller om det er feiljusteringer, binding eller 
forstyrrelse.

b. Fjern stangen og plasser den i ladebrettet.
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4.1.6 Stangoppsett – Installasjon/fjerning av trykkstang
Stangmagasinet leveres med trykkstenger som er 3/4" og 3/8" i diameter. Bruk 3/8"
trykkstangen for alt rundt lager som er mindre enn 0,8" (20 mm) i diameter. Bruk 3/4"
trykkstangen for lager 0,8" (20 mm) i diameter og større.

CAUTION: Ikke bruk 3/8" trykkstangen til å skyve stenger større enn 0,8" i
diameter. Trykkstangen kan bøye seg.

Slik bytter du trykkstangen:

1. Trykk på [EMERGENCY STOP] på dreiebenken. Åpne oppsettlokket.
2. På dreiebenksiden av trykkstangen, skyv bøssingholderen bort fra trykkstangen.

F4.4: Bøssingholder [1]

3. I den andre enden av trykkstangen trekk festebladet av holderblokken.

F4.5: Festeblad [1]

1

1
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4. Fjern trykkstangen og bøssingen. Følg denne prosedyren i revers for å installere den 
andre trykkstangen.

5. Lagre den ubrukte trykkestangen og bøssingen under oppsettlokket.
6. Lukk lokket og tilbakestill [EMERGENCY STOP] for å gjenoppta drift.

4.1.7 Oppsettsider for stangmagasin – NGC
F4.6: Skjermbilde for oppsettsider for NGC stangmagasinTrykk på [CURNT COMDS] og 

naviger til Bar Feeder-siden i Devices-fanen.

1. Angi lengden på den lengste stangen som skal brukes.
2. Angi verdien fra cutoff-flaten til den endelige ønskede skyvelengden (D).
3. Angi verdien for den innledende skyvelengden (F).
4. Angi minimum klemmelengde eller restlengde (G). Sørg for å la det være nok lengde 

til å holde lageret trygt på plass i chucken.
5. Angi maksimalt antall deler som skal kjøres. Skriv inn en verdi på 0 for ubegrensede 

deler.

1 2

3 4
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Oppsett av stangmagasin – NGC
F4.7: Skjermbilde for NGC oppsett av stangmagasin

Bruk ned-markørpilstasten for å navigere mellom trinnene

1. Trykk på [F2] for å laste inn og måle stang lageret. Sørg for at bare én stang lastes.
2. Juster høyden på overføringsbrettet slik at materialet glir jevnt inn i spindelforingen.
3. Trykk på [F3] for å føre stang lageret frem til chucken.
4. Trykk på [HAND JOG] og jogg stanglageret til enden av chucken.
5. Tråkk på fotpedalen for å klemme chucken.
6. Trykk på [F4] for å stille inn chuckens endeposisjon og mate stang lageret til den 

innledende skyvelengden.
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Gjenoppretting av stangmagasin – NGC
F4.8: Skjermbilde for gjenoppretting av stangmagasin

Trykk på [RECOVERY]-knappen for å få tilgang til gjenopprettingsmodus for stangmagasin

Statuslinjen for stanglaster viser posisjonen til trykkstangen. Hvis den viser en utrygg
posisjon, bruk opp/ned pilmarkørene for å støte lasteren i posisjon.

Bruk de andre funksjonskommandoene etter behov.

EOB-bryterkalibrering må kun utføres ved første installasjon, eller hvis EOB-sensoren,
hjembryteren eller trallen er demontert eller erstattet.
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4.1.8 Klassisk Haas kontroll (CHC) – variabeloppsett for 
stangmagasin
Når du setter opp stangmagasinapplikasjonen, definerer du skyvelengdene med variabler.

F4.9: Eksempler på stangmagasinvariabler. Dimensjoner er ikke i skala. [A] Referansepunkt, [B] 
Ferdig dellengde, [C] Flatekvote, [D] Cutoff-kvote

• #3100 (Dellengde + cutoff): Dette er den totale lengden på den ferdige delen, pluss
kvoter for flaterensing og del-offcut. Dette er avstanden som stangmagasinet skyver
stangen på hvert skyv etter det innledende skyvet.

• #3101 (Innledende skyvelengde): Avstanden stangmagasinet skyver materialet forbi
referansepunktet. Eksemplene som er gitt i denne håndboken, bruker et
referansepunkt på flensflaten. Dette er avstanden stangmagasinet skyver hver nye
stang for første gang.

• #3102 (Minimum klemmelengde): Minimumslengden av stang som er nødvendig for
å trygt klemme og maskinere arbeidsstykket. Dette kalles også restlengden, men den
faktiske resten kan være lenger.

For å sette opp variabelposisjonene:

1. Trykk på [CURRENT COMMANDS].

F4.10: Skjermbilde for gjeldende kommandoer for stangmagasin
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2. Trykk på [PAGE UP] eller [PAGE DOWN] for å finne BAR FEEDER-siden
3. Uthev variabelen du vil redigere.
4. Skriv inn verdien og trykk på [ENTER].

Eksempel:

#3100=2,150 (2,0" lang del + 0,125" cutoff-verktøybredde + 0,025" flatekvote)

#3101=2,5 (2,5" av lager skjøvet forbi flaten på flensen)

#3102=3,0 (3,0" av materiale å klemme. Under påfølgende stangmatinger vil maskinen
ikke skyve stangen lenger enn en trygg klemmeposisjon.)

CHC – Trykkstangklaring for #3102

CAUTION: Sørg for at trykkstangen opprettholder 1/4" (6,4 mm) klaring mellom
den og flensfasen. Denne klaringen er nødvendig for å sikre at
trykkstangen ikke kommer i kontakt med flensklemmeoverflater.

For å stille inn trykkstangklaring:

1. Still inn makrovariabel #3102 MIN. KLEMMELENGDE til 1/4" (6,4 mm) fra 
flensklemmeoverflatene.

F4.11: Minimum klemmelengde: [1] Trykkstang, [2] Flens, [3] Arbeidsstykke

CAUTION: Dette diagrammet er kun for referanse. Arbeidsoppspenning varierer i
form og funksjon. Det er ditt ansvar å holde trykkstangen 1/4" unna
arbeidsoppspenningsoverflatene.

Min. 1/4"
(6.4mm)

1
2

3
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CHC – Oppsett av referanseposisjon
Referanseposisjonen er nullpunktet som Haas stangmagasin bruker for alle
skyveoperasjoner. Du etablerer vanligvis referansepunktet på flensflaten eller
chuckbakkene.

NOTE: Du må tilbakestille referanseposisjonen hver gang du endrer
arbeidsoppspenningen eller beveger stangmagasinet. Når du endrer
jobber, trenger du ikke etablere en ny referanseposisjon med mindre
den nye jobben bruker annen arbeidsoppspenning.

For å sette opp referanseposisjonen:

1. Hvis det er et arbeidsstykke i dreiebenken, fjern det.
2. Sørg for at dreiebenkdøren og oppsettlokket er lukket.
3. Skriv inn G105 Q4 ; i MDI-modus, og trykk på [CYCLE START].

Stangmagasinet laster inn en stang og skyver den mot flensflaten.
4. Når maskinbevegelsen stopper, trykk på [RESET]. Du kan nå bruke jog 

håndteringen for å bevege stangmagasinet.
5. Jogg materialet til referanseposisjonen du ønsker å bruke, vanligvis i flukt med 

flensflaten.
6. Klem arbeidsstykket.
7. Sørg for at dreiebenkdøren og oppsettlokket er lukket.
8. Kommander G105 Q2 ; (Still inn referanseposisjon).

Maskinen registrerer posisjonen, og skyver deretter stangen avstanden som er 
spesifisert i variabelen #3101 (Innledende skyvelengde). I variabeloppsettet 
beskrevet ovenfor, er dette 2,5" forbi referansepunktet.

9. Mål stangen for å sikre at stangmagasinet skjøv lageret riktig avstand.

CHC – Tilbakestillingsprosedyre for stanglengde
Hvis en stangmating ikke fullføres på grunn av NØDSTOPP eller en alarm, kan
stangmagasinet miste den gjeldende stanglengden og du må tilbakestille den.

1. Angi MDI-modus.
2. Trykk på [V] og deretter [HANDLE JOG].
3. Bruk jog håndteringen til å kontrollere V-aksen til stangen er i referanseposisjon.
4. Skriv inn G105 Q1 ; i MDI, og trykk på [CYCLE START].

Dette tilbakestiller stanglengden og skyver stangen til den innledende 
utskyvingslengden.
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4.1.9 Laste inn korte stenger – NGC
F4.12: Korte stenger må bruke minst (2) plukkarmer

For å maskinere korte stenger:

1. Åpne stangmagasindøren og plasser den korte stangen på ladebrettet. Sørg for at 
stangen er lang nok til at minst (2) av plukkearmene kan plukke opp stangen. Hvis 
ikke kan det hende at stangen ikke laster inn riktig.

2. Lukk stangmagasindøren.
3. Trykk på [CURRENT COMMANDS]-knappen og naviger til Bar Feeder-fanen.
4. Trykk på [F2]-knappen.

Stangmagasinet vil laste inn og måle stangen.
5. Åpne stangmagasindøren og fjern den korte stangen fra stangmagasinbrettet.
6. Åpne operatørdøren og last stangen manuelt gjennom chucken.
7. Trykk på [F3]-knappen.

Stangmagasinet vil laste inn trykkstangen og føre frem stangen.
8. Trykk på [HANDLE JOG]-knappen og jogg stangen sakte til stangen er justert med 

chucken eller hylseenden.
9. Trykk på fotpedalen til chucken for å klemme fast stangen.
10. Trykk på [F4]-knappen for å stille inn referanseposisjonen.

Et popup-vindu vil vise Advance bar to initial length? Trykk på Y or N 
for å føre frem stangen. Gjenta disse trinnene for neste korte stang.
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4.1.10 Laste inn korte stenger – CHC
F4.13: Korte stenger må bruke minst (2) plukkarmer

For å maskinere korte stenger:

1. Når du laster inn korte stenger på ladebrettet, sørg for at minst (2) av plukkarmene 
plukker stangen opp, ellers vil stangen muligens ikke lastes inn riktig.

2. Skyv alle stengene mot siden av ladebrettet nærmest dreiebenken.
3. Legg inn lengden på den lengste stangen i brettet i stangmagasin-siden, 

makrovariabel #3109 på CHC.

CAUTION: Hvis #3109 er for liten, eller hvis alle stengene ikke er mot høyre side
av brettet, kan avskyveren krasje inn i stangen ved full hastighet.

Stangavskyveren skyver seg til bufferposisjonen før den bremser for å måle 
stanglengden.
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4.2 Mer informasjon på nett
For oppdatert og supplerende informasjon, inkludert tips, triks, vedlikeholdsprosedyrer og
mer, besøk Haas Service-siden på www.HaasCNC.com. Du kan også skanne koden
nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til Haas Service-siden:
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Chapter 5: Programmering
5.1 Programeksempler

Dette avsnittet har (4) programeksempler.

• Eksempel 1 kaller opp et underprogram i G105-kommandoen for å skjære av delen.
Denne programmeringsstilen passer best for solid lager der cutoff-programmet må
skjære til midtlinjen.

• Eksempel 2 inkluderer cutoff i delprogrammet. Denne programmeringsstilen er mest
passende når den ferdige delen har et hull gjennom midten, og cutoff-programmet
ikke trenger å skjære til midtlinjen.

• Eksempel 3 beskriver et dobbelt skyv. Denne programmeringsstilen er mest egnet til
å maskinere en lengde av stangen kortere enn hele lengden, og deretter skyve til
hele dellengden.

• Eksempel 4 beskriver bruken av Q13 for å spesifisere et underprogram som skal
kjøres i begynnelsen av hver nye stang. Denne programmeringsstilen passer best
når du trenger en fler-passerings ende perasjon for å rense stangen før maskinering.
Q13 er den eneste Q-koden som fungerer med neste generasjons kontroll.

CAUTION: Prøveprogrammene i denne håndboken er testet for nøyaktighet, men
de er kun ment som illustrasjon. Programmene definerer ikke verktøy,
offset eller materialer. De beskriver ikke arbeidsoppspenning eller
andre festeanordninger. Hvis du velger å kjøre et prøveprogram på
maskinen, gjør det i grafikkmodus. Følg alltid sikker maskinpraksis når
du kjører et ukjent program.

5.1.1 Eksempel 1 – Underprogram for cutoff
Dette eksemplet viser den foretrukne programmeringsmetoden med solid stokkmateriale,
der cutoff-operasjonen må skjære til midtlinjen. Materialet er 2" (51 mm) solid stokk og den
ferdige delen er 1" (25 mm) lang. Cutoff-verktøyet er 0,125" bredt. Spindel-/verktøyklaring
er 0,875". Mengden stokk som skal fjernes fra fronten er 0,025".

Programmet bruker disse variabelverdiene for stangmagasin:
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Kommander G105 i MDI-modus for å laste en stang og skyve den til den innledende
skyvelengden. I dette eksempelet inkluderer den første skyvelengden 0,875"
spindel-/verktøyklaring, 0,125" bredde på cutoff-verktøyet og en 0,025" motstående kvote.

Dette programmet starter med et oppkall til cutoff-underprogrammet. Virkningen av dette
er forskjellig avhengig av om dette er en ny stang, eller om det er den neste programsløyfen
på en stang:

• Hvis dette er en ny stang, fronter og rengjør cutoff-underprogrammet stangenden
ved den første skyvelengden (#3101(F)), og så skyver stangmagasinet ut dele
lengden pluss kvoter (#3100(D)).

• Når underprogramoppkallet gjentas på en stang, skjærer cutoff-underprogrammet av
de ferdige delene og etterlater en ren stangende. Deretter skyver stangmagasinet ut
dele lengden pluss kvoter (#3100(D)).

NOTE: Når du skriver et stangmagasinprogram med en cutoff-rutine og
deretter en stangmagasinkommando, eller med en
stangmagasinkommando som inkluderer et
Pxxxxx-cutoff-underprogramoppkall, er det tryggest og mest
konsekvent å starte programmet med stangmagasinkommandoen.
Denne praksisen sørger for at et nytt stykke materiale, med en
overflate som vender opp, i en konsekvent posisjon, alltid er
tilgjengelig for resten av operasjonen.

Merk også at hovedprogrammet har en blokk slettet M99-kommando i den nest siste linjen.
Dette lar deg slå på blokksletting hvis du vil at programmet skal kjøre kun (1) gang.

%
O00023 (PART PROGRAM)
G105 P24 (CALL CUTOFF SUB PROGRAM THEN BAR FEED)
T303 (FACE & TURN)
G50 S1500
G96 S500 M03

Variabelnumme
r / NGC-bokstav Beskrivelse Verdi

#3100 (D) Dele lengde + cutoff-kvote + motstående kvote 1,150

#3101 (F) Innledende skyvelengde 2,025

#3102 (G) Minste klemmelengde 1,0



Programmering 

27

G00 G54 X2.1 Z0 M08
G01 X-0.05 F0.005
G00 X1.95 Z.05
G01 Z-1.0 F0.01
X2.1
G53 G00 X0
G53 Z0
/M99
M30
%
%
O00024 (CUT-OFF SUB PROGRAM)
T404
G50 S1500
G96 S500 M03
G00 X2.1 Z0.1 M08
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH)
G01 X-0.05 F0.005
G00 X2.1
G53 X0
G53 Z0
M99
%

F5.1: Programeksempel 1. Dimensjoner er ikke i skala. [1] Viser stangen etter innledende skyv 
på MDI-oppsett, [2] Viser stangen under påfølgende matinger, [A] Referansepunkt, 
variabler som definert ovenfor.

#3100

#3102
A

0.875"

0.125" 1.0"

X0, Z0
#3102

A

#3101

1 2
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5.1.2 Eksempel 2 – Cutoff i program
Dette eksemplet viser den foretrukne programmeringsmetoden når cutoff-operasjonen ikke
trenger å skjære til midtlinjen, som når den ferdige delen har et hull gjennom midten. I
motsetning til det første programeksemplet, som bruker det samme underprogrammet til å
både stå vendt mot en ny stang og skjære av de ferdige delene, inkluderer dette
programmet en mostående operasjon og en separat cutoff-operasjon for fullførte deler.
Den motstående operasjonen skjærer til arbeidsstykkets midtlinje. For å spare
maskineringstid, skjærer cutoff-funksjonen kun så langt som den ferdige delens indre
diameter.

Materialet er 2" (51 mm) solid stokk og den ferdige delen er 1" (25 mm) lang.
Cutoff-verktøyet er 0,125" bredt. Spindel-/verktøyklaring er 0,875". Mengden stokk som
skal fjernes fra fronten er 0,025".

Programmet bruker disse variabelverdiene for stangmagasin:

Kommander G105 i MDI-modus for å laste en stang og skyve den til den innledende
skyvelengden. I dette eksempelet inkluderer den første skyvelengden 1" fullført dele
lengde, 0,875" spindel-/verktøyklaring, 0,125" bredde på cutoff-verktøyet og en 0,025"
(0,89 mm) motstående kvote.

Dette programmet starter med vend- og dreieoperasjonen, deretter cutoff-operasjonen og
til slutt stangmagasinkommandoen.

Merk også at programmet har en blokk slettet M99-kommando i den nest siste linjen. Dette
lar deg slå på blokksletting hvis du vil at programmet skal kjøre kun (1) gang.

% ;
O00020 (PART PROGRAM) ;
T303 (FACE & TURN) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;

Variabelnumme
r / NGC-bokstav Beskrivelse Verdi

#3100 (D) Dele lengde + cutoff-kvote + motstående kvote 1,150

#3101 (F) Innledende skyvelengde 2,025

#3102 (G) Minste klemmelengde 1,0



Programmering 

29

X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;
T404 (CUT OFF OPERATION) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH) ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
G105 (BAR FEED) ;
/M99 ;
M30 ;
%

5.1.3 Eksempel 3 – Dobbeltskyv
Dette eksemplet demonstrerer et dobbelt skyv på arbeidsstykket. Programmet inneholder
(2) G105-kommandoer. Den første G105 bruker variabelverdiene som er innstilt på den
gjeldende kommandosiden for stangmagasin. Den andre G105 bruker J- og K-verdier for
å overstyre variabelverdiene.

NOTE: En G105 med en J-kode vil ikke inkrementere telleren. J-koden er
beregnet på dobbel skyveoperasjon for å lage en lang del.

Dette er den foretrukne programmeringsmetoden når du for eksempel trenger stivheten av
en kort stang for en del av operasjonen, og deretter skal maskinere resten av den lengre
fullførte delen.

Materialet er 2" (51 mm) solid stokk og den ferdige delen er 4" (100 mm) lang.
Cutoff-verktøyet er 0,125" bredt. Spindel-/verktøyklaring er 0,875". Mengden stokk som
skal fjernes fra fronten er 0,025".

Programmet bruker disse variabelverdiene for stangmagasin. Disse verdiene gjelder for
den første G105-kommandoen, gitt uten adressekoder:
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I den andre G105-kommandoen, bruker programmet disse adressekodene til å overstyre
verdiene som er gitt i stangmagasinvariablene:

Merk også at programmet har en blokk slettet M99-kommando i den nest siste linjen. Dette
lar deg slå på blokksletting hvis du vil at programmet skal kjøre kun (1) gang.

Kommander G105 i MDI-modus for å laste en stang og skyve den til den innledende
skyvelengden. I dette eksempelet inkluderer den første skyvelengden 2"-lengden til
maskinen først og så en 0,025" motstående kvote.

Før du kjører dette programmet for første gang etter at du har lastet en stang i MDI-modus,
flytt markøren til blokken etter den første G105-kommandoen i programmet for å forbigå
første skyv. Husk at etter det innledende skyvet, er stangen allerede i posisjon for å starte
maskinering.

%
O00021 (DOUBLE PUSH WITH Bar Feeder) ;
G105 (BAR FEED USING MACRO VARIABLES) ;
T303 (FACE & TURN) ;
M01 ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;

Variabelnumme
r Beskrivelse Verdi

#3100 (D) Dele lengde + cutoff-kvote + motstående kvote 1,150

#3101 (F) Innledende skyvelengde 2,025

#3102 (G) Minste klemmelengde 4.0

Adressekode Beskrivelse Verdi

J Dele lengde + cutoff-kvote + motstående kvote 3.0

K Minste klemmelengde 1,0
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G53 Z0 ;
G105 J3.0 K1.0 (BAR FEED WITH OPTIONAL VARIABLES) ;
M01 ;
T404 (CUT OFF TOOL) ;
G55 (WORK OFFSET CHANGE) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G55 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-4.125 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
/M99 ;
M30 ;
%

5.1.4 Eksempel 4 – CHC – Q13 Motstående underprogram
Dette programmet bruker en topass motstående operasjon som kjører betinget ved
begynnelsen av hver nye stang. Q13-kommandoen i G105-linjen spesifiserer program
O00025 som det nye motstående underprogrammet for stang.

Hver gang kontrollen laster inn en ny stang, gir den variabel #3114 en verdi av 1. Dette ber
kontrollen om kjøre det spesifiserte underprogrammet på Q13. Kontrollen endrer deretter
verdien på variabel #3114 til 0 inntil den laster en ny stang. Mens variabel #3114 har en
verdi på 0, vil ikke kontrollen kjøre det motstående underprogrammet.

%
o00022;
G105 Q13 P25 (RUN FACING SUBPROGRAM AT A NEW BAR) ;
T303 (FACE & TURN) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;

Variabelnumme
r / NGC-bokstav Beskrivelse Verdi

#3100 (D) Dele lengde + cutoff-kvote + motstående kvote 1,150

#3101 (F) Innledende skyvelengde 2,025

#3102 (G) Minste klemmelengde 1,0
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G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;
M01 ;
(CUT-OFF PROGRAM) ;
T404 ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH) ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%
%
O00025 ;
T303 (FACING PROGRAM FOR BEGINNING OF NEW BAR) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z.1 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 (1ST FACING PASS) ;
G00 Z.15 ;
X2.1 ;
Z.05 ;
G01 X-0.05 (2ND FACING PASS) ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%

5.1.5 Eksempel 4 – NGC – Q13 Motstående underprogram
Dette programmet bruker en topass motstående operasjon som kjører betinget ved
begynnelsen av hver nye stang. Q13-kommandoen i G105-linjen spesifiserer program
O00025 som det nye motstående underprogrammet for stang.

Hver gang kontrollen laster inn en ny stang, gir den variabel #3114 en verdi av 1. Dette ber
kontrollen om kjøre det spesifiserte underprogrammet på Q13. Kontrollen endrer deretter
verdien på variabel #3114 til 0 inntil den laster en ny stang. Mens variabel #3114 har en
verdi på 0, vil ikke kontrollen kjøre det motstående underprogrammet.



Programmering 

33

%
o00022;
G105;
G105 Q13 P25 (RUN FACING SUBPROGRAM AT A NEW BAR) ;
T303 (FACE & TURN) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z0 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X1.95 Z.05 ;
G01 Z-1.0 F0.01 ;
X2.1 ;
G53 G00 X0 ;
G53 Z0 ;
M01 ;
(CUT-OFF PROGRAM) ;
T404 ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 X2.1 Z0.1 M08 ;
Z-1.125 (1" PART LENGTH PLUS THE TOOL WIDTH) ;
G01 X-0.05 F0.005 ;
G00 X2.1 ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%
%
O00025 ;
T303 (FACING PROGRAM FOR BEGINNING OF NEW BAR) ;
G50 S1500 ;
G96 S500 M03 ;
G00 G54 X2.1 Z.1 M08 ;
G01 X-0.05 F0.005 (1ST FACING PASS) ;
G00 Z.15 ;

Variabelnumme
r / NGC-bokstav Beskrivelse Verdi

#3100 (D) Dele lengde + cutoff-kvote + motstående kvote 1,150

#3101 (F) Innledende skyvelengde 2,025

#3102 (G) Minste klemmelengde 1,0
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X2.1 ;
Z.05 ;
G01 X-0.05 (2ND FACING PASS) ;
G53 X0 ;
G53 Z0 ;
M99 ;
%

5.2 NGC stangmagasin – teller
F5.2: Skjermbilde for stangmagasinteller

Stangmagasinet kan telle enten antall deler som er laget, eller lengden på materialet kjørt.
En ikke-null verdi innstilt i Maximum Number of parts bestemmer de aktive
tellemodusene. Den første ikke-null verdien stopper syklusen hvis mer enn én er til stede.

For å stoppe maskinen etter et valgt antall deler, innstill Maximum Number of Parts til
den valgte kvantiteten. Telleren inkrementerer på hver G105-kommando. Hvis G105 er i
begynnelsen av programmet, inkrementerer telleren før hver del starter maskinering. Hvis
G105 er i slutten av programmet, inkrementerer telleren før hver del fullfører maskinering.

NOTE: En G105 med en J-kode vil ikke inkrementere telleren. J-koden er
beregnet på dobbel skyveoperasjon for å lage en lang del.
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F5.3: Skjermbilde for timere

For å se tellerne, gå ut av Devices-fanen og naviger til Timers-fanen.

CHC-variablene kan også nås i NGC i Macro Vars-fanen.

5.3 NGC – Teller
Stangmagasinet kan telle enten antall stenger som brukes, antall deler som er laget, eller
lengden på materialkjøringen. En ikke-null verdi innstilt i Max # Parts (#3103), Max #
Bars (#3104) eller Max Length to Run (#3105) bestemmer de aktive tellemodusene.
Den første ikke-null verdien stopper syklusen hvis mer enn én er til stede.

For å stoppe maskinen etter et valgt antall deler, innstill Current Number of Parts
Run (#3106) til null. Innstill deretter Max # Parts(#3103) til det valgte antallet. Telleren
inkrementerer på hver G105-kommando. Hvis G105 er i begynnelsen av programmet,
inkrementerer telleren før hver del starter maskinering. Hvis G105 er i slutten av
programmet, inkrementerer telleren før hver del fullfører maskinering.

For å stoppe maskinen etter et visst antall stenger, innstill Current Number of Bars
Run (#3107) til null. Innstill deretter Max # Bars(#3104) til antall stenger som skal kjøres.
Telleren inkrementerer etter hvert som hver stang lastes.

For å stoppe maskinen etter en viss stanglengde, innstill Current Length Run (#3108)
til null. Innstill deretter Max Length To Run(#3105) til den totale stanglengden du vil
maskinere.
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NOTE: Telleren inkrementerer med skyvavstanden ved hver
G105-kommando. Denne avstanden er enten den første skyvlengden
(#3101) etter at en stang er lastet eller dellengden + cutoff (#3100)
ved hver stangmating etter første skyv.

5.4 Makrovariabler
T5.1: Makrovariabler for stangmagasin

Variabel Navn Beskrivelse

#3100 DELLENGDE + CUTOFF Stangmatinginkrement (lengden på stangen skjøvet 
ut med hver G105 etter at stangen er lastet inn). 
Fullført dellengde + cutofflengde + kvote for rensing 
av flate.

#3101 INNLEDENDE 
SKYVELENGDE

Innledende barmatinglengde (lengden på stangen 
skjøvet ut forbi referanseposisjonen når den lastes 
inn).

#3102 MIN. KLEMMELENGDE Minimum lengde for klemming (lengden på stangen 
som kreves for å støtte lengden som er skjøvet forbi 
flensflaten).

#3103 MAKS. # DELER Maksimalt antall deler.

#3104 MAKS. # STENGER Maksimalt antall stenger.

#3105 MAKS. LENGDE Å KJØRE Maksimal lengde å kjøre.

#3106 GJELDENDE # DELER 
KJØRT

Delteller.

#3107 GJELDENDE # STENGER 
KJØRT

Stangteller.

#3108 GJELDENDE LENGDE 
KJØRT

Lengdeteller.

#3109  LENGDE PÅ LENGSTE 
STANG

Lengde på den lengste stangen (innstilt til 48, hvis 
ukjent). Å stille inn lengden nær størrelsen på stang 
lageret gir raskere måling av kortere stenger. Denne 
lengden må være lengre enn stang lageret som 
brukes.
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5.5 Mer informasjon på nett
For oppdatert og supplerende informasjon, inkludert tips, triks, vedlikeholdsprosedyrer og
mer, besøk Haas Service-siden på www.HaasCNC.com. Du kan også skanne koden
nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til Haas Service-siden:

#3110 
(Skrivebesk
yttet)

GJELDENDE 
STANGLENGDE

Gjeldende stanglengde målt av maskinen.

#3112 (Kun 
internt)

REFERANSEPOSISJON Etablert ved bruk av G105 Q4 Jogg til 
referanseposisjon

#3113 MIN. 
TILBAKETREKKINGSPOS
ISJON

Juster denne for å sikre at trykkstangen trekkes ut 
av spindelforingen etter hver G105-trykk. Jogg 
V-aksen til det er et trygt mellomrom mellom enden 
av trykkstangen og spindelforingen (ca. 1 tomme/25 
mm). Se på V-akseposisjonen, den vil være et 
negativt tall (eksempel: -13.0). Angi dette tallet som 
en positiv verdi under variabel #3113 (eksempel: 
#3113=13.0).

#3114 NY STANG Denne variabelen har en verdi på 1 hvis den siste 
stangmagasinoperasjonen lastet inn en ny stang. 
Den har en verdi på 0 hvis den siste 
stangmagasinoperasjonen ikke lastet inn en ny 
stang.

Variabel Navn Beskrivelse



Mer informasjon på nett 

38



G-kodereferanse 

39

Chapter 6: G-kodereferanse
6.1 G105 Servobarkommando

Dette er G-koden som brukes til å kommandere et stangmagasin.

G105 [In.nnnn] [Jn.nnnn] [Kn.nnnn] [Pnnnnn] [Rn.nnnn]

I – Valgfri innledende skyvelengde (makrovariabel #3101) Overstyre (variabel #3101 hvis 
I ikke er kommandert)

J – Valgfri dellengde + cutoff (makrovariabel #3100) Overstyre (variabel #3100 hvis J ikke 
er kommandert)

KI – Valgfri minimum klemmelengde (makrovariabel #3102) Overstyre (variabel #3102 
hvis K ikke er kommandert)

P – Valgfritt underprogram for cutoff
R – Valgfri spindelorientering for ny stang

I, J, K er overstyrere for makrovariabelverdier som er oppført på siden Gjeldende
kommandoer. Kontrollen bruker overstyringsverdiene kun til kommandolinjen der de
befinner seg. Verdiene som er lagret i Gjeldende kommandoer, endres ikke.

NOTE: En G105 med en J-kode vil ikke inkrementere telleren. J-koden er
beregnet på dobbel skyveoperasjon for å lage en lang del.

6.2 CHC – G105 Q-moduser
Q-moduser er spesielle stangmagasinkommandoer som du bruker med en
G105-kommando i MDI-modus på den klassiske Haas-kontrollen. De er vanligvis for
oppsett- og feilsøkingsformål. Dette avsnittet beskriver de tilgjengelige Q-modusene. Kun
Q13-koden fungerer på NGC-kontrollen.

For å bruke en Q-modus, skriv inn G105 QX ; i MDI-modus, der X er Q-modusnummeret
du vil bruke, og trykk på [CYCLE START].
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T6.1: Q-modusliste

G105 Q0 – Normal stangmating: Bruk denne til å kommandere en normal stangmating i 
MDI-modus. Denne er det samme som en G105-kommando uten Q-modus.

G105 Q1 – Still inn stanglengden: Bruk denne kommandoen til å tilbakestille 
stanglengden som er lagret i kontrollen. Du kan bruke denne for stenger som er for korte 
til å lastes inn, eller for gjenoppretting etter en feil. Trykk på [V] og deretter [HANDLE 
JOG], bruk deretter jog håndteringen til å skyve stangen til referanseposisjonen. Klem 
arbeidsoppspenningen og kjør denne kommandoen for å beregne stanglengden på nytt.

NOTE: Trykkstangen må være i kontakt med stangen når du stiller inn
stanglengden. Hvis stangen skyves ut for langt, jogg trykkstangen
tilbake, skyv stangen mot den for hånd og jogg stangen til
referansepunktet.

G105 Q2 [I] – Still inn referanseposisjon, deretter innledende skyv: Denne 
kommandoen stiller referanseposisjonen, løsner arbeidsoppspenningen og skyver 
deretter stangen som er spesifisert i den innledende skyvelengdevariabelen (#3101) 
eller I-verdien hvis den er gitt, og klemmer så arbeidsoppspenningen. Deretter kjører 
den underprogrammet for cutoff (PXXXXX) hvis spesifisert. Du må kommandere G105 
Q4 før du kan bruke denne kommandoen.

NOTE: Trykkstangen må være i kontakt med stangen når du stiller inn
referanseposisjonen. Hvis stangen skyves ut for langt, jogg
trykkstangen tilbake, skyv stangen mot den for hånd og jogg stangen
til referansepunktet.

G105 Q3 – Still inn referanseposisjonen fra stangenden: Denne kommandoen trekker 
dellengden + cutoff-variabelen (#3100) fra gjeldende stangendeposisjon for å stille inn 
referanseposisjonen. Deretter kjører den underprogrammet for cutoff (PXXXXX), hvis 

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Normal stangmating
Still inn stanglengden
Still inn referanseposisjonen
Alternativt innstill referanseposisjon
Jogg til referanseposisjonen
Still inn stangendeposisjonen
Last ut trykkstangen

Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13

Last inn trykkstangen
Last ut stang lageret
Last inn stang lageret
Last inn stang og mål
Støtlast inn trykkstangretning
Støtlast inn stangretning
Ny stangende av
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spesifisert. Referer til beskrivelsen av G105 Q2 for andre hensyn. Du må kommandere 
G105 Q4 før du kan bruke denne kommandoen.

WARNING: Denne kommandoen fører ikke til at stangen beveges. Hvis du utfører
denne kommandoen mer enn én gang, beveger den
referanseposisjonen lenger bort fra stangenden, og muligens utenfor
klemmeområdet. Hvis stangen ikke er klemt når spindelen starter, vil
det oppstå alvorlige skader.

G105 Q4 [R] – Jogg til referanseposisjonen: Denne kommandoen laster inn en stang, 
måler den og skyver den deretter gjennom spindelen. Den stopper rett før chuckenden. 
Trykk på TILBAKESTILL for å bruke V-akse jog håndteringsmodus for å jogge stangen 
til referanseposisjonen.

G105 Q5 – Still inn stangendeposisjonen: Denne kommandoen stiller bryterposisjonen 
som kontrollen bruker til å bestemme stanglengder. Denne verdien lagres i variabel 
#3111.

G105 Q6 – Last ut trykkstangen: Denne kommandoen fører til at stangmagasinet fjerner 
trykkstangen fra stangavskyveren. Den løfter deretter trykkstangen inn i 
lagringsposisjonen.

G105 Q7 – Last inn trykkstangen: Denne kommandoen fører til at stangmagasinet 
beveger trykkstangen på stangavskyveren.

G105 Q8 – Last ut stangen: Denne kommandoen fører til at stangmagasinet fjerner en 
stang fra overføringsbrettet og setter den i ladebrettet. Kontroller at stangen er innenfor 
rammen av ladebrettet før du utfører denne kommandoen.

G105 Q9 - Last inn stang: Denne kommandoen fører til at stangmagasinet laster inn en 
stang fra ladebrettet og setter den i overføringsbrettet.

G105 Q10 – Last inn stang og mål: Denne kommandoen laster en stang fra ladebrettet 
til overføringsbrettet, og måler den deretter. Du bruker denne kommandoen til å 
kontrollere bryterposisjonen på stangenden. Sett en stang med kjent lengde i 
ladebrettet. Kommander G105 Q10, og sammenlign den faktiske stanglengden med 
verdien i variabel #3110.

G105 Q11 – Støtlast inn trykkstangretning: Brukes kun til monteringstilgang. Støter 
stangoverføringsmekanismen mot ladebrettet.

G105 Q12 – Støtlast inn stangretning: Brukes kun til monteringstilgang. Støter 
stangoverføringsmekanismen vekk fra ladebrettet.

G105 Q13 – Ny stangende av: Bruk denne koden når du trenger flere rettvendte 
passeringer for å forberede den ujevne enden av en nylig lastet del av stang lager. Når 
kontrollen kommanderer stangmagasinet til å laste inn en ny stang, stiller den også 
variabel #3114 til en verdi på 1. Q13 kommanderer underprogrammet spesifisert i 
Pxxxxx og endrer deretter verdien av variabel #3114 til 0. Underprogrammet skal 
inneholde en rettvendt operasjon for å rengjøre den nylig lastede stangen. Når 
stangmatingskommandoen ikke laster inn en ny stang, leser kontrollen 0-verdi i variabel 
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#3114 og kjører ikke underprogrammet. Dette er den eneste Q-koden som fungerer 
med neste generasjons kontroll-maskiner.

6.3 Mer informasjon på nett
For oppdatert og supplerende informasjon, inkludert tips, triks, vedlikeholdsprosedyrer og
mer, besøk Haas Service-siden på www.HaasCNC.com. Du kan også skanne koden
nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til Haas Service-siden:
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Chapter 7: Vedlikehold
7.1 Vedlikehold

WARNING: Trykk på [POWER OFF] på dreiebenken før du utfører
vedlikeholdsoppgaver.

Haas stangmagasin krever lite regelmessig vedlikehold for optimal drift.

• Påfør smørefett på trykkstangen og bøssingen. Beveg trykkstangen manuelt frem og
tilbake for å spre smøremiddelet og kontrollere for binding. Utfør dette omtrent (1)
gang i måneden, eller når trykkstangen er tørr.

• Omtrent (1) gang per måned, juster fettbeslaget i det lineære føringssporet med
hullet i kabinettet og påfør (2) slag fra en fettpistol.

F7.1: [1] Tilgang til smøring av lineær føring

• Rengjør overføringsbrettet.
• Hvis det oppstår et mateproblem, se etter hindringer i stangbanen før du fortsetter

drift. Kontroller om det er slitasje eller rusk i spindelforingen, og skift den ut om
nødvendig.

1
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7.2 Mer informasjon på nett
For oppdatert og supplerende informasjon, inkludert tips, triks, vedlikeholdsprosedyrer og
mer, besøk Haas Service-siden på www.HaasCNC.com. Du kan også skanne koden
nedenfor med mobilenheten din for å gå direkte til Haas Service-siden:
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