
Tırnaklı Puntalar
Face Drivers

ÖZELLİKLER

Tırnaklı Puntalar iki punta arası malzeme işlenmesi 
gerektiğinde işparçasını merkezlemek ve kilitlemek 
için kullanılan ürünlerdedir. 

Tırnaklı puntalar ile çalışırken güvenli bir şekilde ta-
laş kaldırmak için tırnaklı puntanın diş kısımlarının 
kesinlikle işparçasına batması gerekir. Bu miktar az 
0,25mm olmalıdır.
Tırnaklı puntalar işparçalarına batmadığı takdirde 
talaş kaldırma işlemi esnasında,işparçası tırrnaklar 
üzerinde dönerek tırnakları aşındıracaktır.

Tırnaklı puntalar punta bar basıncı yüksek olan 
makinelerde kullanılmalıdır. Aksi takdirde tırnakların 
işparçasına batması için gereken kuvvet yetersiz 
gelecek ve işlem esnasında,işparçası tırnaklı punta 
dişleri üzerinde dönme yaparak dişlere verecektir.

Tırnaklı puntada işlenecek işparçasının kesinlikle 
her iki yüzeyinede yeteri kadar Punta deliği açıl-
ması gerekmektedir.Aksi takdirde işlem esnasında 
işparçası makina üzerinden fırlayarak iş kazasına se-
bebiyet verilebilir.

FEATURES

Face Drivers are used to process workpieces be-
tween two tailstock.

For safe workpiece machining with claw tailstock,-
claws must sink 0.25 mm into the workpiece.

If the claws do not sink into the workpiece, the 
workpiece will rotate on the claws and abrade the 
claws.

Face Drivers be used on machines with high bar 
pressure. otherwise, the pressure required for the 
claws to sink into the workpiece may be insufficient.

Tailstock holes must be drilled on both sides of the 
workpieces to be machined on the tailstock.oth-
erwise, the workpiece may be thrown off the ma-
chine, causing an accident.

ÖNEMLİ:
Tırnaklı punta yüksek punta basınçlı makinalarda 
kullanılmalıdır. Aksi takdirde tırnaklar işparçasına 
batmayacak ve işparçası tırnaklar üzerinde döner-
ek Tırnaklarla aşınma meydana gelecektir. Güvenli 
bir şekilde tornalama işlemi yapmak için tırnak-
ların min. 0,25 mm işparçasına batması gerekme-
ktedir. 

ATTENTION:
Face Drivers be used on machines with high bar 
pressure. otherwise, the pressure required for the 
claws to sink into the workpiece may be insuffi-
cient. For safe workpiece machining with claw 
tailstock, claws must sink 0.25 mm into the work-
piece.
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