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Rozdělení dlabaček

Dlabačka je stroj na zhotovování podélných 
otvorů (dlabů)a to buď dlabacími 

vrtáky,otáčejícími se jedním směrem 
rovnoměrnou rychlostí a současně příčně 

oscilujícími nebo dlabacími řetězy.

Rozeznáváme dlabačky vrtací, řetězové s 
dlabací pilkou nebo s dlátem a sdružené.



Rozdělení dlabaček

1. Vrtací dlabačky

2. Řetězové dlabačky

3. Sdružené dlabačky



Rozdělení dlabaček

Vrtací dlabačka jednovřetenová: tvoří ji 
stojan, v němž je uložen elektromotor s 

převodem a klínovými řemeny pro kmitání 
nástroje.

Vrtací dlabačky mohou být vodorovné,  s 
dělícím přístrojem (kolářské) a svislé.



Schéma dlabačky 
1/ Vedení ( suport)
2/ Hlavní elektromotor
3/ Táhlo a výstředník
4/ Elektromotor pro 
oscilaci dlabačky
5/ Klínový řemen
6/ Řemenice
7/ Sklíčidlo
8/ Pracovní stůl



Rozdělení dlabačky 



Rozdělení dlabaček

Řetězová dlabačka s jedním řetězem
se skládá ze stojanu, v jehož vertikálním 
vedení se ruční pákou pohybuje suport s 

elektromotorem a dlabací jednotkou.
Stůl stroje je příčně posouván ruční pákou.

Obráběný dílec je na stole upnut 
výstředníkovou upínkou. Stůl lze naklonit 

na obě strany o 45°.
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Bezpečnost na dlabačkách

Při práci na dlabačkách je třeba dodržovat 
pokyny platné pro vrtačky. U řetězových 

dlabaček je třeba věnovat velkou 
pozornost dlabacímu řetězu,který musí 
být chráněn pevným krytem. Ochranný 

kryt musí být blokován vypínačem, aby se 
při jeho otevření přerušil elektrický proud 

k motoru.



Odkazy:

Řetězová dlabačka: 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=TT
Q_KofIyls

Dlabačka:  http://www.youtube.com/watch?v=jnrxLkSuKq8

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=TTQ_KofIyls
http://www.youtube.com/watch?v=jnrxLkSuKq8


Zdroje:

Řetězová dlabačka: http://www.bum.cz/img.asp?stiid=18600

Dlabačka: http://www.dvliberec.cz/obr/dlabacka_DW20.jpg

http://www.bum.cz/img.asp?stiid=18600
http://www.dvliberec.cz/obr/dlabacka_DW20.jpg

