
 

 

                 ONEWAY tokmány és befogópofák faesztergához 

 

A kanadai Oneway márka az egész világon ismert és elterjedt a faesztergályosok körében.  Cégünk az általuk 

gyártott faeszterga befogószerszámokat is forgalmazza. 

A Oneway tokmányok , befogópofák általános jellemzői: 

A Oneway tokmány  egy univerzális 4 pofás önközpontosító tokmány . Beállítása csupán  egy tokmánykulcs 

segítségével egy kézzel  elvégezhető, így a másik kéz   szabadon marad a munkadarab számára,  és a 

különböző csatlakozással szinte bármely típusú faesztergára szerelhető. 

Az alaptest egy darabból megmunkált , a nikkelbevonat biztosítja a hosszú élettartamot, és megfelelő 

védelmet nyújt a rozsdásodással szemben.  

A pofák edzett szénacélból  készülnek , a fogaskoszorú  finoman megmunkált és edzett, a mangán-foszfát 

bevonat a könnyű, és tartós befogást szolgálja.  

A befogópofák 40 mm (Talon) ill. 45 mm (Stronghold) befogási útja speciális szorítószimmetriát követel,  ami 

által maximális biztonsággal tartják a munkadarabot minden esetben.  Egyrészt a belső oldali fogazás, 

másrészt a speciális forma maximális felfekvő felületet jelent átmérőtől függetlenül bármely esztergálási 

művelet során.   

A Oneway tokmányok két alaptípusa: 

    Oneway Talon    Oneway Stronghold 

 

 

 

 

 

 

Oneway Talon tokmány   

A Talon tokmány átmérője 85 mm, és 2 kg, és a különböző csatlakozással szinte bármely típusú faesztergára 

szerelhető. 

 

Oneway Stronghold tokmány 

A Talon típusnál erősebb kivitel  115 mm átmérővel, és 3,6 kg súllyal.  Nagyobb méretű munkákhoz ajánlott , 

minőségben, biztonságban  felülmúlhatatlan.  200 mm csúcsmagasságú esztergáktól ajánlott már a  

Stronghold tokmány használata.   

Mindkét tokmányba különböző befogópofák szerelhetők, megrendelésnél  figyeljünk arra, hogy a befogópofa 

melyik tokmányba illik. 

A ONEWAY rendszerű tokmány használatáról itt található bemutatófilm:  
https://www.youtube.com/watch?v=G5ZgpYnLrB8 

 



 

 

A következő fotó és táblázat a befogási módot és az aszerinti befogási méreteket jelöli a különböző pofákra:  

Befogás típusa 

szerinti befogási 

méret (mm) 

TALON 
       STRONGHOLD 

Befogópofa  # 1 ONE-ZATA-0001 min max ONE-ZASH-0001 min max 

Kívülről szorítva 

 

6 41 

 

10 55 

Belülről feszítve  

 

26 60 

 

26 67 

Befogópofa  # 2 

      Kívülről szorítva 

 

41 73 

 

50 89 

Belülről feszítve  

 

51 89 

 

67 105 

Befogópofa  # 3 ONE-ZATA-0003 

  

ONE-ZASH-0003 

  Kívülről szorítva 

 

73 117 

 

98 133 

Belülről feszítve  

 

85 123 

 

114 152 

Befogópofa  # 4 

   

ONE-ZASH-0004 

  Kívülről szorítva 

    

108 146 

Belülről feszítve  

    

124 165 

Befogópofa  # 5 

   

ONE-ZASH-0005 

  Kívülről szorítva 

    

130 162 

Belülről feszítve  

    

150 188 

Befogópofa  # 6 

   

ONE-ZASH-0006 

  Kívülről szorítva 

    

156 188 

Belülről feszítve  

    

171 213 

Síktárcsa 250  ONE-ZATA-0250 

  

ONE-ZASH-0250 

  Kívülről szorítva 

 

51 200 

 

76 206 

Belülről feszítve  

 

101 250 

 

127 257 

Síktárcsa 330 ONE-ZATA-0330 

  

ONE-ZASH-0330 

  Kívülről szorítva 

 

73 273 

 

69 279 

Belülről feszítve  

 

123 298 

 

120 305 

Síktárcsa 400 

   

ONE-ZASH-0400 

  Kívülről szorítva 

    

44 355 

Belülről feszítve  

    

120 381 

 

Talon 4 pofás tokmány alapkészlet  ONE-TALON 

Megrendeléskor kell megadni a menetes csatlakozás típusát, pl. 

M33/DIN800, M18x2,5, M20x1,5 stb.  

Az alapkészlet tartalma:  

4 pofás tokmány (átmérője 85 mm, és 2 kg) , befogópofa  # 2, 

menetes csatlakozó , 38 mm csavaros tokmány, imbuszkulcs  

 

  

 

                                                                                                                       

Egyéb alkatrészek hozzá külön rendelésre (ld. a fenti mérettáblázatot) 



 

 

  Normál befogópofák         Síktárcsa     Fecskefarkú befogópofák

 

ONE-ZATA-0001           ONE-ZATA-0003      ONE-ZATA-0250 ONE-ZATA-S002         ONE-ZATA-S003 

                                                                           ONE-ZATA-0330 

Oneway Talon síktárcsák ONE-ZATA-0250, ONE-ZATA-0250  

A síktárcsa segítségével pl. tálak, korongok  megmunkálásához fogható fel a munkadarab. Különböző alakzat 

(ovális, kerek, szögletes) fogható be, a gumitüskék nem hagynak nyomot. A Talonhoz 2, a Strongholdhoz 3 

méretben kapható a síktárcsa, mindegyiknek tartozéka 8 db gumitüske.  

Oneway fecskefarkú pofák # 2 , # 3   Talon tokmányhoz    ONE-ZATA-S002, ONE-ZATA-S003 

 Ellentétben a normál befogópofákkal  ezek a fecskefarkú pofák kívül és belül  simák, így nem hagynak 

nyomot a munkadarabon.  Ennek következtében a pofák szorítóereje nem egyformán magas a teljes befogó 

felületen , ezért csak a középső befogó tartományban használhatók (szorítva és feszítve) . 

Oneway Tower Jaw befogó # 2 ,  # 3  Talon tokmányhoz    ONE-ZATA-T002, ONE-ZATA-T003 

A hosszabb tárgyak ( pl váza, csésze)  befogásához alkalmas. Befogási mérete a normál befogópofához 

hasonló.   

Stronghold  4 pofás tokmány alapkészlet  ONE-SH00-GS00 

Az alapkészlet tartalma:  

4 pofás tokmány (M33/DIN800, átmérője 115 mm, és 3,6 kg) , 

befogópofa  # 2, menetes csatlakozó , 38 mm csavaros tokmány, 

imbuszkulcs  

 

 

 

 

Normál befogópofák Stronghold tokmányhoz   ONE-ZASH-0001,  -0002, -0003, 0004, -0005, -0006 

6 méretben kapható, lásd mérettáblázat .  A két legnagyobb méret (Befogópofa # 5 ,  # 6 )   alumíniumból 

készül.  

Síktárcsák  Stronghold tokmányhoz   ONE-ZASH-0250,  -0330, -0400 

3 méretben kapható, lásd mérettáblázat  

Fecskefarkú  befogópofák # 2 , # 3, # 4 Stronghold tokmányhoz   ONE-ZASH-S002, -S003, -S004,  

3 méretben kapható, lásd mérettáblázat.  

  



 

 

Tower Jaw befogó # 2 ,  # 3 Stronghold tokmányhoz   ONE-ZASH-T002, ONE-ZASH-T003 

Két méretben kapható,  befogási mérete a normál befogópofához hasonló.   

 

Tower Jaw befogó                         Szorítópofa készlet            Oneway 4 tüskés menesztő    Acél felfogótárcsa 

 

Szorítópofa készlet     Stronghold tokmányhoz   ONE-SPBS-0005   

A Stronghold tokmányba is befoghatunk kis munkadarabokat  feszítéssel és szorítással is az 5 szorítópofából 

álló készlet segítségével.  A készlet tartalmazza a felfogót is.  Az egyes szorítópofák külön-külön is kaphatók. 

A befogás típusa szerinti befogási méretet az egyes szorítópofákra az alábbi táblázat tartalmazza: 

Szorítópofa  A B C D E 

Kívülről szorítva - 19 25 30 38 mm 

Belülről feszítve 25 38 50 60 75 mm 

Oneway 4 tüskés menesztő mindkét típusú tokmányba 

Közvetlenül a tokmányba fogható, állítható központi csúccsal. 

2 méretben kapható:  12 mm ONE-MN00-4012 

   25 mm ONE-MN00-4025 

Acél felfogótárcsa 

Egyedi szorítópofák készítéséhez használható. Az acél szegmensekre könnyen felcsavarozható az egyedileg 

elkészített befogópofa.    Talon tokmányhoz  ONE-ZATA-FLAT 

                                              Stronghold tokmányhoz ONE-ZASH-FLAT 

A fent leírt Oneway elemek különböző összeállításban készletként is kaphatók: 

TALON készlet 3 befogópofával      ONE-TALON-SET 

A készlet tartalma:  4 pofás TALON tokmány (átmérője 85 mm, és 2 kg) , befogópofa  # 1, befogópofa  # 2, 

befogópofa  # 3, menetes csatlakozó , 38 mm csavaros tokmány, imbuszkulcs  

STRONGHOLD készlet 3 befogópofával     ONE-SH00-SETS 

A készlet tartalma:  4 pofás STRONGHOLD  tokmány (átmérője 115mm, és 3,6 kg) , befogópofa  # 1, 

befogópofa  # 2, befogópofa  # 3, 25 mm 4 tüskés menesztő, menetes csatlakozó , 38 mm csavaros tokmány, 

imbuszkulcs  

STRONGHOLD nagy készlet    ONE-SH00-SET1 

A készlet tartalma:  4 pofás STRONGHOLD  tokmány (átmérője 115mm, és 3,6 kg) , befogópofa  # 1, 

befogópofa  # 2, befogópofa  # 3, fecskefarkú  befogópofa # 2, síktárcsa 400, 5 részes szorítópofa készlet, acél 

felfogó tárcsa, menetes csatlakozó , 38 mm csavaros tokmány, imbuszkulcs  
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