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Bakım 

zamanı 

Bakım yapılacaklar 

Günlük 1. Tezgahın içindeki talaş ve diğer zararlı maddelerin temizlenmesi 

2. Makine yüzeyindeki kesme sıvısı , yağ ve talaş gibi bazı artıkların 

silinerek temizlenmesi 

3. Kızaklar etrafındaki talaş ve diğer zarar verici maddelerin temizlenmesi 

4. Kızak kapaklarının temizlenmesi  

5. Limit switch leri kontrol ederek etrafındaki zarar verici maddelerin 

temizlenmesi 

6. Elektrik aksamının dikkatlice temizlenmesi 

7. Merkezi yağlama  ünitesinin ve tankının kontrol edilmesi 

8. Hava filtresi içindeki suyun emildiğinin kontrol edilmesi 

9. Hidrolik yağ ve hava basıncının kontrolü 

10. Hidrolik yağ borularında sızıntı yada hasar olup olmadığının kontrolü 

11. Soğutma ünitesinin ve hortumlarının kontrolü ve zarar verecek 

maddelerin temizlenmesi 

12. Soğutma sıvısının miktarının kontrolü ve eğer gerekli ise değiştirilmesi 

13. Sinyal lambalarının yanıp yanmadığının kontrolü 

Haftalık 1. Günlük bakımların gözden geçirilmesi 

2. Spindle ın , çevresinin ve takım tutucuların bozuk  yada harslı olup 

olmadığının konroledilmesi ve zararlı maddelerin temizlenmesi 

3. Hidrolik güç ünitesinin yağ seviyesinin kontrol edilmesi ve eğer gerekli 

ise yağ ilave edilmesi 

Ayda bir 1. Haftalık bakımların gözden geçirilmesi 

2. Elektrik kontrol ünitesi ve NC ünitesinin ve ekipmanlarının kontrol 

edilmesi (filtre ve diğer ekipmanlar) ve eğer gerekliyse filtrelerin 

temizlenmesi yada değiştirilmesi 

3. Tabla ve makine seviyelerinin ve cıvatalarının kontrol edilmesi  

4. Hava filtrelerinin temizlenmesi eğer gerekli ise değiştirilmesi(filrelerin 

temizliğinde asla tiner kullanmayınız) 

5. Kızak sıyırıcılarının temizlenmesi eğer gerekli ise değiştirilmesi 

6. Valf ve limit switch lerin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi 

7. hidrolik ünitedeki iç filtrelerin temizlenmesi 

8. Kablolarda arıza yada kaçak olup olmadığının kontrolü 

9. Kilitlenme ve zamanlama ünitelerinin çalışıp çalışmadığının kontrolü 

10. soğutma sıvısının boşaltılıp , tankının ve hortumlarının temizlenip ,yeni 

soğutma sıvısı ile doldurulması 

Altı ayda 

bir  

1. Haftalık ve aylık bakımların gözden geçirilmesi 

2. NC ekipmanlarını , elektrik kontrol ünitesinin ve makinanın 

temizlenmesi 

3. Hidrolik yağın değiştirilmesi , spindle kafasının ve magazin dişili  

kutusunun yağlanması(yeni yağ konmadan önce yağ tankını 

temizleyiniz) 

4. Bütün motorların temizlenmesi  

5. Motordan ses gelmemesi için rulmanların kontrol edilmesi ve 

gerekliyse değiştirilmesi 

6. Elektrik aksamının gözle kontrol edilmesi 



7. İkaz lambalarını voltmetre ile kontrol edin çalışmıyorsa değiştirilmesi 

8. Yağlama pompasının temizlenmesi ve ana  yağlama ünitesinin 

filtresinin temizlenmesi 

9. merkezi yağlama ünitesindeki emme filtresinin değiştirilmesi 

10. Makinanın hareketinin ve fonksiyonlarının test çalışması yapılarak 

kontrol edilmesi 

11. Vidalı mildeki boşluğun kontrol edilmesi 

 


