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1. Inleiding

  Het belangrijkste thema van deze handleiding is de veiligheid 
van ‚mens en machine‘ conform de EG-machinerichtlijnen. 
Hij richt zich tot alle personen die met deze machine of 
installatie en het bedrijf hiervan zijn belast, met name tot het 
bedienend personeel.

 •  Lees als bediener/onderhouder altijd eerst deze handleiding 
door en zorg dat u vertrouwd raakt met de bediening, 
een veilig bedrijf van de machine en alle noodzakelijke 
aanpassings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden 
die veilig en afgestemd op de machine moeten worden 
uitgevoerd.

 •  Uw persoonlijke veiligheid en die van uw omgeving, 
evenals een veilig gebruik van de machine zonder andere 
voorwerpen of het milieu in gevaar te brengen, zijn 
alleen gewaarborgd indien kennis werd genomen van alle 
instructies in deze handleiding, de Arbo-wet en de van 
toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en indien deze 
ook worden nageleefd.

 •  Zorgt u er als klant en/of exploitant voor dat deze 
handleiding voor de eerste inbedrijfstelling ter beschikking 
wordt gesteld aan het bedienend/onderhoudend personeel, 
altijd in de directe omgeving van de machine blijft en dat 
de instructies en waarschuwingen in deze handleiding 
alsook de voor de montageplek geldende technische regels, 
Arbo-regels, veiligheidsvoorschriften e.d. worden nageleefd.

   Deze handleiding ontheft de exploitant daarom ook niet van 
zijn verplichting om eigen, aan zijn bedrijfsomstandigheden, 
een bepaalde installatie-/machinecombinatie, bijzondere 
plaatsingsomstandigheden, speciale aansluitvormen en/
of gereedschap- resp. componenteigenschappen enz. 
aangepaste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften alsook 
veiligheidstechnische processen te ontwikkelen en toe te 
passen resp. te laten toepassen en het naleven hiervan te 
controleren.

2. Belangrijke informatie

 Veranderingsservice

  Deze handleiding wordt niet automatisch aangepast. Bij 
aanpassingen/aanvullingen na de levering van de machine 
is de exploitant zelf verantwoordelijk om deze handleiding 
door eigen of eventueel door Paul Hettich GmbH & Co. KG 
geleverde aanvullingen te actualiseren.

  Het recht tot wijzigingen en verbeteringen in het kader 
van de technische vooruitgang blijft ten opzichte van alle 
technische gegevens, afmetingen en afbeeldingen altijd 
voorbehouden.

 Actualiteit

  In deze handleiding genoemde wetten, voorschriften, 
richtlijnen, technische regels enz. evenals daaruit 
afgeleide informatie zijn de meest actuele ten tijde van de 
samenstelling van deze handleiding.

  Deze moeten altijd in de nieuwste, geldende versie 
worden toegepast, moeten door de exploitant in eigen 
verantwoordelijkheid worden geactualiseerd en altijd in de 
meer restrictieve (strengere) versie worden toegepast.

    Wij wijzen er verder op dat de inhoud van deze handleiding 
niet deel van een eerdere overeenkomst, toezegging of 
juridische relatie is en die ook niet moet veranderen. Alle 
verplichtingen van de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG 
blijken uit de desbetreffende leveringsovereenkomst, waarin 
ook de volledige en exclusief geldende garantieregeling staat 
resp. hiernaar verwijst. Deze contractuele garantiebepalingen 
worden door de informatie in deze handleiding noch 
uitgebreid, noch beperkt.

3. Geldigheid van deze bedieningshandleiding

 •  Deze bedieningshandleiding geldt alleen voor deze 
machine.

 •  Vermeld bij al uw vragen en bestellingen van 
reserveonderdelen altijd het machinenummer.

   Informatie in deze handleiding m.b.t. uitrustingsvoorwerpen 
die niet bij de levering zijn inbegrepen, is slechts ter 
informatie. Rechten m.b.t. de uitrusting van de machine met 
deze uitrustingsvoorwerpen zijn hieruit niet af te leiden.

 Geldigheid

   Deze handleiding werd volgens EG-richtlijnen, Europese 
(geharmoniseerde) normen enz. gemaakt. Informatie m.b.t. 
werkveiligheid, milieubescherming en veiligheidsregels 
komen eventueel overeen met nog niet geharmoniseerde, 
in Duitsland geldende ongevallenpreventievoorschriften 
resp. de in de bijlage van de productveiligheidswet 
genoemde DIN-normen of technische regels.

 De klant/exploitant is zelf verantwoordelijk dat:

 •  de genoemde wetten, voorschriften, richtlijnen e.d. als 
basis voor een veilige omgang en goed onderhoud worden 
beschouwd,

 •  hun uitvoering en naleving aan nationale /regionale / 
bedrijfsinterne voorschriften worden getoetst,

 •  aanvullende, van de verantwoordelijke plaatselijke, 
regionale of nationale instanties voorgeschreven 
veiligheidsuitrustingen zelf ter beschikking worden gesteld 
en voor de eerste inbedrijfstelling aangebracht.

 Voorbehoud auteursrecht © 2012

 Paul Hettich GmbH & Co. KG 
 D-32278 Kirchlengern

  Deze bedieningshandleiding is volgens het Duitse 
auteursrecht d.d. 09-09-1965 auteursrechtelijk beschermd 
voor de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG. Dat heeft 
met name betrekking op het recht tot verveelvuldiging en 
verspreiding alsook voor vertaling. Paul Hettich GmbH & 
Co. KG blijven met name alle rechten voorbehouden voor 
het geval van patentverlening en/of de registratie van een 
gebruiksmodel.

4. Eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker

  De klant of exploitant is zelf verantwoordelijk,

 •  dat de bepalingen m.b.t. arbeidsveiligheid, veiligheid, milieu 
en afvalverwijdering voor de machine, het gebruik daarvan, 
evenals bij inspecties, onderhoud en reparaties worden 
nageleefd,

 •  dat ongeoorloofde veranderingen of aanpassingen aan de 
machine en de veiligheidsmechanismen achterwege blijven,

 •  dat een onpassend, onjuist of ondoelmatig gebruik van de 
machine uitgesloten is.

5. Service

  Neem bij vragen, technische problemen, behoefte aan 
reserveonderdelen enz. altijd direct contact op met 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.
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EG-conformiteitsverklaring
In de zin van machine richtlijn 2006/42/EG, bijlage II A

Hiermee verklaart de firma  Paul Hettich GmbH & Co. KG 
  Vahrenkampstraße 12 - 16 
  D-32278 Kirchlengern

dat het bij de boor- en indrukautomaat – BlueMax Mini Modular

 als machine van 
 Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12-16, D-32278 Kirchlengern

gaat om een machine in de zin van de machine richtlijn en dat deze aan de volgende relevante bepalingen voldoet:

 machinerichtlijn 2006/42/EG, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU  
 EMC-richtlijn 2014/30/EU

De volgende Europese normeringen zijn toegepast*
EN ISO 12100 2010;  Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen –  
 Risicobeoordeling en risicoreductie 

EN ISO 13857 2008; Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken  
 van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen

EN ISO 14120 2015; Veiligheid van machines – Afschermingen – Algemene eisen voor het ontwerp  
 en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

EN 60204-1 2006/A1:2009; Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines –  
 Deel 1: Algemene eisen

EN 61000-6-2  2005; Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) –  
 Deel 6-2: Algemene normen – Immuniteit voor industriële omgevingen

EN 61000-6-4 2007/A1:2011; Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) –  
 Deel 6-4: Algemene normen – Emissienorm voor industriële omgevingen

EN ISO 4414 2010; Pneumatiek – Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen

EN 349 1993+A1:2008; Veiligheid van machines – Minimumafstanden ter voorkoming van het  
 bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

Deze conformiteitsverklaring komt te vervallen als aan de totale installatie of delen van de installatie zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant wezenlijke wijzigingen worden aangebracht.
* Zie met betrekking tot de door subleveranciers toegepaste normen in hun afzonderlijke EG-conformiteits- of inbouwverklaringen

Naam / adres van de EG-documentatiegevolmachtigde:

Plaats, datum: Kirchlengern, 1-8-2017 Directeur:

     Naam / handtekening

2. EG-verklaring en protocollen

 1. EG-conformiteitsverklaring 6 

 2. Belangrijke informatie 7

 3. Instructiebewijs 7 

EG-verklaring en protocollen
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2. Belangrijke informatie

 Verder gebruik en aanpassingen

  Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat bij aanpassingen/
veranderingen enz. aan de hierboven genoemde machines de 
EU-verklaring komt te vervallen. 
Het bedrijf dat de aanpassing uitvoert, moet de EU-verklaring 
aanvullen en de documentatie uitbreiden resp. vernieuwen, 
aangepast aan de actuele en veranderde versie. 
(art. 8 lid 6 EG-machinerichtlijn)

3. Instructiebewijs

  De ondergetekenden van dit protocol bevestigen met hun 
handtekening de juistheid van de volgende gegevens en 
informatie.

 Bevestiging

  Hiermee bevestig ik dat ik de bedieningshandleidingen van de 
machine:

 Omschrijving BlueMax Mini Modular

 Constructie Boor- indrukmachine

 Machinenr.

 gelezen en begrepen heb.

Naam
Datum 
van/tot

Soort instructie Handteke-
ning van de 
geschoolde

persoonInstructeur Geschoold persoon Bediening Veiligheidsvoor-
schriften Onderhoud

  Verder verplicht ik mijzelf om de algemene veiligheids-
voorschriften, het onderhoud en de verzorgingsinstucties, 
evenals de inschakel- en bedieningsinstructies en in geval 
van storingen de voorgeschreven voorschriften aan te houden 
en na te leven. Het is mij bekend dat bij het niet-naleven van 
de voorschriften ongevallen en risico‘s voor mensen, alsook 
materiële schade aan de machine kan ontstaan, wanneer 
deze instructies niet worden opgevolgd.
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3. Algemene veiligheidsvoorschriften

 1. Algemeen  8

  Informatie voor het bedienend personeel 8
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 6. Vakpersoneel en geïnstrueerde, gekwalificeerde personen 9

 7. Symbolen in deze bedieningshandleiding 10

 8. Gevareninstructies op de machine 10

 9. Taken en plichten van het bedienend personeel 11

 10. Risico‘s/restrisico‘s 11

 11. Gevaarlijke plaatsen en gevarenzones 12

 12. Uitladen en transport 12

 13. Plaatsing en aansluiting van de machine 12

 14. Voorbereidingen 12

 15. Machinegebruik, inspectie, controle 13

 16. Werken met de machine 13

 17. Onderhoud 14

 18. Reiniging 14

 19. Perslucht 14
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1. Algemeen

  Deze bedieningshandleiding werd volgens Europese 
EU-normen gemaakt en dient altijd binnen handbereik van de 
machine te zijn.

 Informatie voor het bedienend personeel

  De firma Paul Hettich GmbH & Co. KG heeft deze machine 
volgens de nieuwste stand van techniek en de bestaande 
veiligheidsvoorschriften gebouwd. Desondanks kunnen er van 
deze machine risico‘s uitgaan voor personen en voorwerpen, 
indien de machine onjuist resp. niet doelmatig wordt 
gebruikt of wanneer de veiligheidsvoorschriften niet worden 
nageleefd.

  Een doelmatige bediening en zorgvuldig onderhoud 
garanderen een hoge capaciteit en beschikbaarheid van 
de machine. Wij adviseren derhalve om deze hoofdstukken 
bijzondere aandacht te schenken.

  Opgelet!

   Alle personen die met de installatie, het toevoeren van 
materiaal, de bediening of het onderhouden van de 
machine te maken hebben, moeten deze handleiding 
gelezen en begrepen hebben.

 Daartoe behoort ook, dat zij:

 •  de veiligheidsinstructies op de machine en in de tekst 
begrijpen,

 •  de plaatsing en functie van de verschillende 
bedieningsmogelijkheden leren kennen.

  De machine mag uitsluitend worden bediend door 
hiervoor opgeleid en extra hiermee belast personeel. Alle 
werkzaamheden aan en met de machine mogen alleen 
conform deze handleiding worden uitgevoerd. Daarom moet 
deze handleiding altijd in de buurt van de machine binnen 
handbereik en beschermd worden bewaard.

  De algemene, nationale of bedrijfsinterne 
veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd (zoals 
het dragen van een beschermbril, veiligheidskleding, 
gehoorbescherming, veiligheidsschoenen etc.).

  Opgelet!

   De verantwoordelijkheden bij de bediening van de 
machine moeten helder geregeld en aangehouden 
worden, zodat er geen onduidelijke competenties zijn 
m.b.t. de veiligheid.

Algemene veiligheidsvoorschriften
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2. Informatie m.b.t. de handleiding

  De beschrijving geldt voor alle uitvoeringen van deze 
machine. De afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken 
van de daadwerkelijke uitvoering, maar het informatieve, 
zakelijke gehalte wordt hierdoor niet veranderd.

  In de handleiding staan geen instructies voor het repareren 
van de machine.

  De handleiding kent een onderverdeling volgens de 
activiteiten aan de machine en componenten, waarbij de 
geleverde uitvoering en eventuele aanvullende of alternatieve 
uitrustingen worden beschreven. Aan de hand van deze 
inhoudsopgave is de gewenste informatie snel te vinden.

  Deze handleiding mag zonder onze toestemming noch 
volledig noch gedeeltelijk vermenigvuldigd of aan derden 
doorgegeven worden.

  De machine is volgens de huidige stand van de techniek 
geconstrueerd en vervaardigd en bevindt zich in 
veiligheidstechnisch perfecte toestand; bij doelmatig gebruik 
en naleving van de overeengekomen technische gegevens, 
overige bedrijfsvoorwaarden en componenteigenschappen 
bedrijfsveilig.

  Gevaar!

   Van de machine kunnen gevaren voor het 
bedieningspersoneel of derden, voor de machine of 
andere objecten alsook voor het milieu uitgaan, als 
deze door onvoldoende gekwalificeerd personeel 
ondeskundig c.q. niet-doelmatig geïnstalleerd, 
veranderd, onderhouden of gerepareerd wordt resp. 
wanneer deze niet in veiligheidstechnisch perfecte 
toestand in gebruik genomen wordt.

  Van de locatie van de machine alsook de te bewerken 
onderdelen en de tijdens de werking optredende emissies 
(lawaai enz.) kunnen extra gevaren voor personen, objecten 
of milieu uitgaan. Passende beschermingsmaatregelen tegen 
dergelijke, bij correct gebruik te voorkomen risico‘s, die niet 
onder de verantwoordelijkheid van de machineproducent 
vallen, dient de exploitant in eigen verantwoordelijkheid te 
nemen.

  Waarschuwing!

   In deze uitvoering mag de machine niet in explosieve 
omgevingen geplaatst en in gebruik genomen worden.

3. Informele veiligheidsinstructies

  Bewaar deze handleiding vlakbij de machine, waar zij goed 
bereikbaar is voor bedienings- en onderhoudspersoneel.

  Houd het typeplaatje en de veiligheids- en 
gevareninstructies, waarschuwingen en tekstinformatie 
op de machine altijd in goed leesbare toestand en vervang 
beschadigde bordjes/stickers onmiddellijk.

4. Verplichting van de exploitant
  Bedenk dat de verantwoordelijkheid en het risico voor een 

veilige uitvoering van werkzaamheden aan/met de machine 
zowel voor uw personeel als ook voor de door u belaste 
derden uitsluitend bij u ligt.

 •  U dient alle personen die aan of met de machine 
werken ertoe te verplichten om alle Arbo-regels, de 
veiligheidsvoorschriften en de instructies uit deze 
handleiding na te leven.

 •  Tref onmiddellijk maatregelen ter voorkoming van risico‘s 
en voor het naleven van Arbo- en veiligheidsvoorschriften, 
nadat een dergelijk risico of het niet-naleven van een 
voorschrift bekend is geworden.

 •  Laat de machine voor de inbedrijfstelling, na langere 
stilstand, na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden 
door een deskundige op onbeperkte bedrijfsveiligheid en 
functionaliteit controleren.

 •  Laat gebreken, storingen en beschadigingen aan de 
machine onmiddellijk, vakkundig, veilig en volledig 
verhelpen.

 •  Informeer het bedienend personeel en in uw opdracht 
belaste derden over risico‘s die van de machine 
uitgaan, over risico‘s op de plaats van opstelling en 
over omgevingsomstandigheden die een risico voor de 
gezondheid zouden kunnen opleveren.

 •  Zorg ervoor dat alle door u belaste personen in 
gezondheids- en veiligheidstechnisch opzicht onberispelijk 
werken.

 •  Controleer het gebruik van de voorgeschreven persoonlijke 
veiligheidsuitrusting.

 •  Zet voor alle maatregelen uitsluitend gekwalificeerde of 
voldoende geïnstrueerde personen in.

 •  Leg de verantwoordelijkheden voor bedienen en 
onderhoud van de machine duidelijk vast en wijs een 
toezichthoudende medewerker aan.

 •  Sluit risico‘s als gevolg van onduidelijke competenties bij 
de bediening van de machine en het onderhoud altijd uit.

5. Informatie voor de gebruiker
  Zorg tijdens de installatie, de werking en het onderhoud voor 

een correcte verwijdering van al het ontstane afval.
  De verantwoordelijke voor de machine moet zich er voor 

iedere ingebruikneming van overtuigen en ook veiligstellen, 
dat er geen personen of voorwerpen in de gevarenzone van 
de machine aanwezig zijn. De gebruiker mag de machine 
alleen in onberispelijke staat in gebruik nemen. Elke wijziging 
dient onmiddellijk aan de desbetreffende dienstdoende 
verantwoordelijke te worden gemeld.

6. Vakpersoneel en geïnstrueerde, gekwalificeerde personen
  Alleen gekwalificeerde, geschoolde of geïnstrueerde personen 

mogen werkzaamheden aan de machine uitvoeren:
 • (visuele) inspecties,
 •  bediening (ingebruikname, stopzetten), visuele controle van 

de draaiende machine,
 • reiniging van de stopgezette en vrijgeschakelde machine,
 •  het zoeken naar storingen bij de draaiende machine en na 

het stopzetten het verhelpen van mechanische/elektrische 
storingen,

 • onderhoudswerkzaamheden en reparaties,
 • buitenbedrijfstelling,
 •  inschakelen van elektrische apparaten, aanbrengen van 

veiligheidsvoorzieningen enz.,
 • vervangen van elektrische apparaten en bedrijfsmiddelen.
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7. Symbolen in deze bedieningshandleiding

  De aangegeven gevareninstructies en waarschuwingen 
geven geen volledig overzicht van alle voor de 
veilige werking van de machine of voor reparaties 
vereiste veiligheidsmaatregelen. Een bepaalde 
machinecombinatie, bijzondere plaatsingsvoorwaarden 
of plaatselijke omstandigheden, speciale 
aansluitsoorten, bedrijfsomstandigheden, materiaal- 
of componenteigenschappen enz. kunnen andere 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maken.

  Deze handleiding ontheft de exploitant daarom ook niet van 
zijn verplichting om eigen, aan zijn bedrijfsomstandigheden 
aangepaste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften alsook 
veiligheidstechnische processen te ontwikkelen en toe te 
passen alsmede het naleven hiervan te controleren.

  Als aanwijzing en voor rechtstreekse waarschuwing voor 
gevaren zijn met name belangrijke tekstpassages in deze 
handleiding als volgt gekenmerkt:

  Opmerking!

   Dit symbool geeft u informatie over een functie of 
instelling of maant tot voorzichtigheid bij het werk.

  Waarschuwing!

   Dit symbool geeft u belangrijke informatie over de 
omgang met en de instelling van de machine.

  Gevaar!

   Dit symbool geeft u informatie over bijzondere risico‘s 
aan de machine en de uitwerkingen daarvan op uw 
persoon, evenals mogelijkheden om dit risico af te 
wenden en gedragsregels voor de correcte omgang 
met de machine.

  Opgelet!

   Dit symbool geeft u belangrijke informatie over 
mogelijk letselrisico of beschadigingsrisico van 
componenten van de machine, evenals gedragsregels 
voor de correcte omgang met de machine.

  Elektrische spanning!

   Dit symbool wijst op gevaar tijdens de omgang met 
elektrische energie (stroomschokken) en zijn effect 
op u alsmede op gedragsregels bij de omgang met de 
machine.

8. Gevareninstructies op de machine

  Op de machine vindt u gevareninstructies, pictogrammen, 
waarschuwingsborden, aanwijzingsteksten conform de Duitse 
ongevallenpreventievoorschriften in BGV A8. DIN 4844 (VBG 
125) voor bijzondere handelwijzen.

 Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats.

  Dit pictogram vindt u bijv. op beschermkappen die zonder 
risico alleen bij geborgde machinestilstand geopend 
c.q. gedemonteerd mogen worden.

 Gevaar door gevaarlijke, elektrische spanning.

  Dit pictogram vindt u bijv. op de schakelkast, op elektrische 
aandrijvingen / apparaten / bedrijfsmiddelen.

 Waarschuwing voor handletsel

  Dit pictogram vindt u op gevaarlijke punten, waar handletsel 
mogelijk is. Niet met uw handen in deze zone komen.

 Waarschuwing voor handletsel

  Dit pictogram vindt u op gevaarlijke punten, waar handletsel 
mogelijk is door onjuiste instellingen (instellen). Niet met uw 
handen in deze zone komen.

Algemene veiligheidsvoorschriften
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9. Taken en plichten van het bedienend personeel

  U dient alle Arbo-maatregelen en veiligheidsvoorschriften na 
te leven. Pas bij alle werkzaamheden vakkundige en veilige 
arbeidstechnieken toe.

  Gebruik altijd voorgeschreven, persoonlijke 
veiligheidsuitrusting (beschermbril, veiligheidskleding, 
gehoorbescherming, veiligheidsschoenen etc.).
Zorg voor een onbeschadigde toestand van uw 
veiligheidsuitrusting.

  Waarschuwing!

   Alle personen, die op de montageplek van de machine 
zijn belast met een van de in deze handleiding 
beschreven maatregelen, moeten tevoren de 
handleiding hebben doorgelezen en begrepen, met 
name echter het hoofdstuk over de veiligheid. 
Tijdens de werking is het daarvoor te laat.

 Informeer uzelf voor aanvang van de werkzaamheden:

 •  over risico‘s of restrisico‘s, d.w.z. over risico‘s die niet 
zonder het beperken van de correcte functie kunnen 
worden voorkomen, zowel bij de machine als op de 
montageplek.

 •  over aanvullende gevaren tijdens de werking van de 
machine, o.a. door geluidsemissies,

 •  over door u bijv. bij reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden te gebruiken 
reinigingsmiddelen,

 •  over de beschermings- en veiligheidsvoorzieningen aan de 
machine,

 •  over eventuele gevaren door uitrustingsvoorwerpen.

  Opmerking!

  Houd vluchtwegen vrij.

 •  Maak uzelf vertrouwd met de brandblussystemen en neem 
a.u.b. de instructies op de brandblussers in acht.

 •  Geef alleen geautoriseerde personen toestemming om 
met de machine te werken en deze in bedrijf te nemen, te 
starten en te stoppen.

 •  Controleer telkens voor het inschakelen van de machine of 
deze bedrijfsveilig en operationeel is.

 •  Controleer of er geen mensen worden blootgesteld aan 
risico‘s door de startende machine, het vervoeren van 
componenten, de emissies die ontstaan enz.

  Gevaar!

   U mag de machine nooit inschakelen, wanneer zich 
personen in de gevarenzone van de machine bevinden.

 Schakel alleen in, wanneer veiliggesteld is:

 •  dat eventuele storingen volledig zijn verholpen,

 •  dat aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden correct 
werden beëindigd,

 •  dat versleten en/of beschadigde onderdelen werden 
vervangen,

 •  dat alle bescherm- en veiligheidsinrichtingen functioneren.

  Laat alle schakelingen en handelingen achterwege, die de 
veiligheid van personen of de machine op wat voor manier 
dan ook in gevaar kunnen brengen of kunnen verminderen.

 

  Draag bij het bedienen van de machine alleen doelmatige, 
nauwsluitende werkkleding en bescherm lang haar. Er 
bestaat gevaar op naar binnen trekken door bekneld raken en 
opwikkelen van kledingstukken door bewegende of roterende 
machineonderdelen.

 Herkenbare schade of gebreken.

  Controleer de machine minimaal één keer per dag op uiterlijk 
herkenbare schade of gebreken.

  Meld veranderingen aan de machine, het functioneren 
hiervan of in de bedrijfsomstandigheden resp. de 
componenteigenschappen enz. onmiddellijk aan de door de 
exploitant aangewezen afdeling of een toezichthoudend 
persoon.

  Gevaar!

   U moet de machine onmiddellijk stopzetten, wanneer 
zich bedrijfs- en/of functiestoringen voordoen, met 
name wanneer deze uw persoonlijke veiligheid, de 
veiligheid van uw omgeving of de bedrijfsveiligheid 
van de machine of de complete installatie in gevaar 
brengen.

  Reiningings- en onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren 
wanneer de machine stopgezet en geborgd is.

  Trek de stekker uit het stopcontact, controleer de 
schakeltoestand.

  Laat de machine voor onderhoudswerkzaamheden door een 
elektricien vrijschakelen en aarden, om er zeker van te zijn 
dat die niet per ongeluk of onbedoeld wordt ingeschakeld.

  Voer nooit zelf aanpassingen of veranderingen aan 
de machine uit, vooral niet aan de beschermingen of 
veiligheidsvoorzieningen.

  Neem de milieuvoorschriften in acht voor een reglementaire 
afvoer van elk soort afval.

  Zorg te allen tijde voor reinheid en opgeruimdheid op de 
plaatsingsplek van de machine.

 Vermijd struikel- en uitglijgevaar.

10. Risico‘s/restrisico‘s

  De hierna vermelde veiligheidsinstructies voldoen o.a. aan de 
voorschriften uit de EG-machinerichtlijn, de gezondheidswet 
GSG, de productaansprakelijkheidswet enz. ter waarschuwing 
van exploitant en bedienend personeel voor gevaarlijke 
plaatsen en risicobronnen bij de machine.

  De gevareninstructies en waarschuwingen wijzen ook op 
restrisico‘s, die door de machinefabrikant niet resp. niet 
zonder beïnvloeding van het doelmatig gebruik uitgesloten 
kunnen worden.

  Gevaar!

   Wanneer de hierna genoemde risico-instructies, 
waarschuwingen en informatie niet worden nageleefd, 
kan dat ernstig gezondheidsletsel of materiële schade 
aan de machine resp. andere voorwerpen tot gevolg 
hebben.
Dit is uitsluitend voor risico van de exploitant.
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11. Gevaarlijke plaatsen en gevarenzones

  Gevaarlijke plaatsen aan de draaiende machine 
moeten op de locatie worden beveiligd door passende 
veiligheidsvoorzieningen.

  Tast bij een draaiende machine nooit in de gevarenzone.

  Trek voor werkzaamheden aan de machine altijd eerst de 
stekker uit het stopcontact.

  Wanneer ongeoorloofd in de gevarenzone wordt gekomen of 
ongeoorloofd in de draaiende machine wordt gegrepen, bijv. 
voor reinigings-, aanpassings- of onderhoudswerkzaamheden 
zijn de hierna beschreven risico‘s mogelijk:

12. Uitladen en transport

  Gebruik bij het uitladen van de machine, componenten 
en onderdelen en voor het tillen van zware lasten alleen 
geschikt en toegestaan hefgereedschap (hijskraan), voor het 
vervoeren van de machine binnen het bedrijf zo mogelijk 
uitsluitend magazijnwagens.

 •  Het uitladen of bedrijfsintern vervoeren met de hand is niet 
toegestaan als het gewicht meer dan 25 kg bedraagt.

  Gevaar!

   Bij gebruik van hefwerktuigen nooit onder zwevende 
lasten doorlopen of werken. Levensgevaarlijk!

 Let bij gebruik van hefwerktuigen op het volgende:

 •  hefwerktuigen alleen op de aangeduide plaatsen 
(transportogen e.d.) aan de machine bevestigen.

 •  gebruik uitsluitend geschikte en goedgekeurde lastmiddelen 
(spanbanden, touwen, kettingen, schakels enz.) met 
voldoende draagvermogen.

 •  belast alleen ervaren vakmensen met het transport.

 •  de machine/componenten altijd horizontaal plaatsen en 
verticaal tillen, nooit schuin hieraan trekken.

     Bescherm uitstekende componenten en 
uitrustingsvoorwerpen van de machine tegen beschadiging 
bij het gebruik van hefwerktuigen en bedrijfsintern 
transport.

     Zet alle lasten zonder te stoten met de gebruikelijke 
zorgvuldigheid neer en beveilig die onmiddellijk tegen 
omvallen/kantelen, wegrollen, vandalisme, bijv. botsing met 
magazijnwagens en vallende voorwerpen.

13. Plaatsing en aansluiting van de machine

 •  Laat een expert controleren dat er voldoende 
draagvermogen/stabiliteit bij werktafels is, voordat de 
machine op de montageplek wordt geplaatst.

 •  Zorg ervoor dat installatie-/aansluitingswerkzaamheden 
niet door extra risico‘s op de opstellingsplaats in gevaar 
worden gebracht.

 •  Plaats de machine niet in de buurt van werkzones, waar 
gewerkt wordt met oplosmiddelen (zoals verfspuiterijen).

  Waarschuwing!

   De machine mag met zijn elektrische uitrusting niet in 
explosieve omgevingen worden geplaatst.

 •  Maak de plaats van opstelling grondig schoon. Verwijder 
vuil, bouw- of montageresten (met een bezem).

 •  Leg kabels en persluchtleidingen dusdanig, dat in werk- en 
loopgedeeltes van de machine geen struikelgevaar kan 
ontstaan. Kabels of slangen mogen niet geknikt, bekneld of 
doorgeschuurd kunnen worden.

 •  De aansluiting van pneumatische apparaten en 
uitrustingsvoorwerpen, evenals instellings- en 
reparatiewerkzaamheden vereisen vakkennis en mogen 
derhalve alleen door hiervoor opgeleid vakpersoneel 
worden uitgevoerd.

14. Voorbereidingen

  Voorbereidingen voor het bedrijf, functiecontroles, testrun 
en aanpassingen

  Neem het verbod op veranderingen aan de machine in 
acht en plaats geen aanbouwapparatuur die niet door Paul 
Hettich GmbH & Co. KG gecontroleerd en goedgekeurd 
is. Elke nog zo geringe wijziging heeft oncontroleerbare 
functiestoringen tot gevolg en kan grote risico‘s en materiële 
schade opleveren.

  Werkzaamheden tijdens aanpassingen of bij het verwisselen 
van gereedschap na passende voorzorgsmaatregelen en 
conform de instructies uitvoeren. Bescherm uzelf door 
passende maatregelen tegen plotselinge bewegingen van 
machine-elementen, bijv. door onbevoegde of abusievelijke 
andere schakelingen.

  Schakel voor aanvang van alle werkzaamheden de hoofd- of 
netschakelaar uit en waarborg de schakelaarpositie.

 Raak bij aanpassings- of instelwerkzaamheden:

 •  geen componenten aan die door de machine nog worden 
bewogen, gespannen of bewerkt en/of door de machine 
niet afsluitend werden vrijgegeven,

 •  nooit gereedschap aan voordat de machine definitief is 
uitgeschakeld en volledig tot stilstand is gekomen,

 •  geen bedrijfswarme componenten aan. Een 
drijfwerk kan na een zekere inschakelperiode een 
oppervlaktetemperatuur van ca. 80 °C hebben.

  Waarschuwing!

   Laat u bij alle aanpassings- of instelwerkzaamheden 
indien mogelijk door een tweede persoon die toezicht 
houdt beschermen, die in plotseling gevaarlijke 
situaties de machine kan uitschakelen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Beknellingsgevaar
tussen bewegende en vast geplaatste 
machineonderdelen, zoals machine-units en 
afzettingen of veiligheidsvoorzieningen

Snijgevaar aan werktuigen

Gevaar voor 
intrekken

bij roterende machineonderdelen of bij 
machine-units

Ongecontroleerd
bewegende onder-
delen

Vallende, eruit geslingerde, terugslaande 
componenten en pneumatische machinebe-
wegingen of wegvliegende onderdelen

Elektr. risico's
gevaarlijke stroomhoeveelheden door directe 
of indirecte aanraking van elektr. apparaten



13

nl

13

 •  Reinig tijdens aanpassingswerkzaamheden of bij het 
verwisselen van gereedschap uw directe werkomgeving 
bij de machine grondig en volgens de voorschriften d.m.v. 
afzuigen (nooit door wegblazen met perslucht). Vervuiling 
door stof kan later storingen bij het functioneren en/of 
materiële schade veroorzaken.

 • Bevestig het gereedschap altijd goed.

 •  Verwijder eventueel montage- of onderhoudsgerei, 
gereedschap, poetslappen, montageafval enz. volledig uit 
de machine.

 •  Zorg ervoor dat alle componenten ongehinderd kunnen 
bewegen.

 •  Controleer nadat alle aansluitings-, aanpassings-, 
onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden zijn 
afgesloten dat de machine volledig bedrijfszeker resp. 
operationeel is.

 •  Controleer dat alle beschermvoorzieningen correct zijn 
aangebracht.

 •  Bewegende/roterende machine-onderdelen die niet 
kunnen worden afgedekt, vormen altijd een bron van risico 
met groot letselgevaar door mogelijke beknellings-, snij-, 
schaar-, intrekkings-, val-, oprol- of stootplaatsen.

 •  Voer functiecontroles en een testrun uit overeenkomstig 
de instructie en controleer met name de veiligheids-
voorzieningen en de correcte functie daarvan.

 •  Zorg dat u vertrouwd raakt ook met mogelijke 
schakelfouten en de vermijding daarvan, evenals met de 
noodzakelijke maatregelen bij slechte bedrijfsresultaten.

 •  Maak na functiecontroles/testruns de machine weer 
bedrijfsklaar voor de operator en instrueer hem indien 
nodig over een mogelijke nieuwe omgangswijze.

15. Machinegebruik, inspectie, controle
  Gevaar!
   Verlaat uw werkplek nooit wanneer de machine loopt. 

Voorkom het aanraken van bewegende/roterende 
onderdelen.

  Neem de machine pas in gebruik wanneer alle installatie-, 
aansluitings- en onderhoudsmaatregelen veilig zijn 
afgesloten.

  Zorg ervoor dat bij de ingebruikneming en het inschakelen 
van de machine geen mensen met de machine werken of 
risico‘s lopen door de startende machine.

 Schakel de machine pas in, wanneer veiliggesteld is,

 • dat eventuele storingen volledig zijn verholpen,

 •  dat aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden correct 
werden beëindigd,

 •  dat versleten en/of beschadigde onderdelen werden 
vervangen,

 •  dat alle bescherm- en veiligheidsinrichtingen functioneren.

  Gevaar!
   Laat de machine nooit door een tweede persoon 

inschakelen, wanneer u aanpassings- of 
onderhoudswerkzaamheden in de gevarenzone moet 
uitvoeren.

  Houd bij alle maatregelen rekening met het 
beknellingsgevaar tussen bewegende machine-onderdelen 
en vrijstaande afgrenzingen (gebouwen, veiligheidshekken 
enz.).

16. Werken met de machine

  Plaats geen pallets of andere voorwerpen in de gevarenzone 
van minimaal 1,0 meter tussen bewegende machine-
onderdelen en vaststaande afgrenzingen (muren, pilaren, 
andere machines of veiligheidshekken enz.).

  Gevaar!

   Een ingeschakelde machine (hoofdschakelaar of 
stroomtoevoer AAN) kan zich altijd vanzelf in 
beweging zetten.

  Gebruik de machine uitsluitend met de af fabriek 
aangebrachte veiligheidsvoorzieningen.

  Gevaar!

   Roken en ieder gebruik van vuur, open licht en andere 
ontstekingsbronnen op de plaats waar de machine 
staat is verboden.

  Verwijder tijdens de werking regelmatig stof dat ontstaat, 
in door de exploitant vast te leggen intervallen. Neem de 
voorschriften m.b.t. brand- en explosiepreventie in acht.

  Voer kwaliteitscontroles van componenten uitsluitend uit 
wanneer de machine stilstaat en werd beveiligd tegen 
opnieuw inschakelen of wanneer de component de machine 
heeft verlaten en veilig werd neergelegd.

  Draag wanneer de machine in bedrijf is altijd de aanbevolen 
of voorgeschreven, persoonlijke beschermuitrusting, zoals 
beschermbril, veiligheidskleding, gehoorbescherming, 
veiligheidsschoenen enz.

  Grijp nooit met de handen in de draaiende machine of 
achter afdekplaten/kappen en in andere plaatsen die u niet 
kunt inzien.

  Gevaar!

   Letselgevaar door beknelling en snijden

 Nooit aanraken:

 •  gereedschap, voordat de machine volledig en veilig tot 
stilstand is gekomen,

 • warme componenten zoals aandrijvingen.

  Zet de machine onmiddellijk stil, schakel de 
hoofdschakelaar/stroomtoevoer uit,

 •  bij abnormaal/ongebruikelijk machinegedrag, lawaai of 
trillingen,

 •  bij beschadigingen aan het gereedschap, resp. bij een 
gebrekkige bevestiging van gereedschap,

 •  bij storingen in de elektrische/pneumatische 
energietoevoer.

  Stel de oorzaak van de storing vast en laat deze 
door vakkundig personeel, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, volledig verhelpen of informeer de
firma Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Opnieuw in bedrijf stellen is pas geoorloofd, nadat alle 
gebreken of beschadigingen volledig zijn verholpen.

  Schakel de machine voordat u de bedieningsplaats verlaat 
uit en neem passende maatregelen, waardoor deze niet door 
onbevoegden of per ongeluk kan worden ingeschakeld.
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17. Onderhoud

  Voor onderhoudswerkzaamheden aan de machine is een 
grote mate van vakkennis en ervaring vereist.

  Voer onderhoudswerkzaamheden alleen uit na een grondige 
instructie, resp. training en neem hierbij de informatie van 
de bedieningshandleiding in acht.

  Laat eventueel noodzakelijke reparaties indien mogelijk 
alleen door de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG uitvoeren.

  Voer inspectie-/onderhoudswerkzaamheden alleen uit bij 
stilstaande machine, beveiligd tegen opnieuw inschakelen. 
Schakel de hoofd- of netschakelaar uit en zorg ervoor dat de 
schakelaarpositie niet kan worden veranderd.

  Voer eventueel noodzakelijke instellings-, aanpassings- of 
onderhoudswerkzaamheden aan de draaiende machine nooit 
alleen uit.

  Opmerking!

   Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat laswerkzaamheden 
aan deze machine nooit zijn toegestaan.

  Breng gedemonteerde mechanische of elektrische 
beschermingen of veiligheidscomponenten onmiddellijk na 
afsluiting van de onderhoudswerkzaamheden weer aan.

  Het gebruiken van de machine met gedemonteerde 
beschermingen, veiligheidscomponenten alsook het 
uitschakelen of overbruggen van deze voorzieningen is niet 
toegestaan.

  Gevaar!

  Er bestaat gevaar voor beschadigingen.

  Draai bij inspecties/onderhoudswerkzaamheden vastgestelde 
losse schroefverbindingen onmiddellijk aan met 
gebruikelijk gereedschap, neem hierbij de voorgeschreven 
aandraaimomenten in acht.

  Zorg bij alle werkzaamheden voor optimale reinheid. Vuil 
heeft functiestoringen en materiële schade tot gevolg.

18. Reiniging

 •  Reinig de machine alleen door afzuigen, nooit door 
schoonblazen met perslucht.

 •  Veeg resten van smeermiddelen alleen droog weg met een 
schoonmaakdoek.

 •  Gebruik voor het afwassen van geoliede of 
gesmeerde onderdelen alleen de hiervoor toegestane 
schoonmaakmiddelen.

 •  Controleer bij reinigingswerkzaamheden de componenten 
van de machine en de elektrische installatie op visueel te 
herkennen beschadigingen.

 •  Laat alle gebreken/beschadigingen die bij het reinigen van 
de machine worden vastgesteld onmiddellijk verhelpen.

 •  Neem de informatie m.b.t. reserveonderdelen, te vervangen 
stoffen enz. in acht.

 •  Neem bij alle chemische stoffen (schoonmaakmiddelen 
e.d.) de aanduidingen op de verpakking en het 
veiligheidsgegevensblad in acht. Vraag dit blad aan bij de 
betreffende producent van de stoffen.

 •  Maak componenten van rubber of kunststof nooit vochtig 
met olie, oplos- of schoonmaakmiddelen alsook andere 
chemische stoffen.

 •  Gebruik voor het reinigen van machine, componenten 
en uitrustingsvoorwerpen geen agressieve, licht 
ontvlambare of voor de gezondheid gevaarlijke oplos- of 
schoonmaakmiddelen en ook geen stoffen die gevaarlijke 
oplosmiddelen bevatten.

19. Perslucht

   Opmerking!

  Schakel de stroomtoevoer uit.

  Opgelet!

   De complete persluchtinstallatie moet altlijd drukloos 
worden geschakeld.

 •  Reinig de machine, in ieder geval het werkgedeelte, 
volgens de voorschriften.

 •  Controleer alle pneumatische leidingen, slangen en 
schroefverbindingen regelmatig op lekkages en visueel te 
herkennen beschadigingen.

 •  Trek de slangen voorzichtig los. De ontsnappende perslucht 
zou stof kunnen doen opwaaien.

 •  Bescherm open luchtaansluitingen tegen vervuiling.

 •  Aansluitingen, stekkers of schakelaars nooit verwisselen. 
Dat zou altijd storingen tot gevolg hebben

20. Elektrische werkzaamheden 

  Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen 
uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd.

 •  Laat de machine voor aanvang van alle werkzaamheden 
aan de elektrische uitrusting of in de directe omgeving van 
stroomvoerende elektrische componenten door een erkend 
vakman vrijschakelen, veilig van het net halen en aarden.

 •  Controleer voor aanvang van alle werkzaamheden aan 
elektrische aandrijvingen, apparaten en materieel altijd dat 
deze spanningsloos zijn.

  Gevaar!

   Bij het gebruiken van elektrische apparaten resp. na 
de netaansluiting staan bepaalde onderdelen van de 
apparaten of het materiaal altijd onder gevaarlijke 
spanning.

  Laat beschadigde en doorgeschuurde kabels, evenals losse of 
lekke kabelaansluitingen bij de machine altijd onmiddellijk 
vervangen door een erkend vakman.

  Gebruik bij veiligheidsdefecten alleen originele zekeringen 
met de voorgeschreven stroomsterkte. Wanneer de 
zekeringen vaak worden geactiveerd, moet u de elektrische 
uitrusting laten controleren door een erkend vakman.

 •  Onbevoegde personen moet tijdens deze maatregelen de 
toegang tot het werkgedeelte worden ontzegd.

 •  Het niet inachtnemen van de veiligheidsregels, resp. 
de NEN-, EN- of VDE-voorschriften en/of ontbrekende 
vakkennis kunnen bij het aanraken van of werken met 
elektrische apparaten/componenten ernstig lichamelijk 
letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

Algemene veiligheidsvoorschriften
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21. Reparaties (onderhoud)

  Voor alle reparaties aan de mechanische componenten van 
de machine is een grote mate van vakkennis en ervaring 
vereist.

  Laat eventueel noodzakelijke reparaties indien mogelijk 
alleen door de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG uitvoeren.

  Opmerking!
   Veranderingen evenals aanpassingen/uitbreidingen 

van de machine zijn niet toegestaan, wanneer 
deze de actieve/passieve veiligheid van de machine 
beïnvloeden.

  Voer reparaties aan de machine alleen uit, wanneer u over 
de juiste vakkennis beschikt en neem de informatie in deze 
bedieningshandleiding in acht.

  Zet de machine altijd weer terug in de veilige, originele 
staat, zoals die bij de levering af fabriek was.

  Gebruik bij alle werkzaamheden alleen onberispelijk 
gereedschap, volgens de veiligheidsvoorschriften en de 
gebruikelijke technische regels.

22. Reserveonderdelen
  Reserveonderdelen, uitrustingsvoorwerpen of vervangende 

stoffen die niet door de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG 
werden gecontroleerd en goedgekeurd, kunnen de actieve 
en passieve veiligheid van de machine in gevaar brengen. 
Reserveonderdelen mogen uitsluitend door gekwalificeerde 
personen en vakpersoneel van de firma 
Paul Hettich GmbH & Co. KG worden gemonteerd.

  Gevaar!
   Versleten en beschadigde componenten verslechteren 

de veiligheid en dienen onmiddellijk te worden 
vervangen.

  Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Bij 
onderdelen van andere firma‘s kan niet gegarandeerd 
worden dat deze bestand zijn tegen de belastingen en 
voldoen aan de veiligheid. Ten gevolge van verkeerde 
specificatie, onvoldoende kwaliteit, verkeerde indeling enz. 
kan er een hoger ongevalrisico zijn. Een eventueel risico door 
componenten of uitrustingsvoorwerpen van andere firma‘s is 
uitsluitend voor rekening van de exploitant.

23. Beschermingen/veiligheidscomponenten
  Neem de machine alleen in gebruik met onberispelijk 

functionerende beschermingen en veiligheidscomponenten.
  Waarschuwing!
   Demontage, uitschakeling of overbrugging van 

de veiligheidsvoorzieningen en veranderingen aan 
deze voorzieningen zijn uitdrukkelijk verboden. 
Voor de consequenties is uitsluitend de exploitant 
verantwoordelijk.

 Mechanische beschermingen
 •  Alle beschermingen moeten beveiligd worden tegen 

contact met bewegende of roterende machine-onderdelen.
 •  Wanneer de machine ingeschakeld is moet ervoor worden 

gezorgd dat de machine, resp. de gevarenzone niet 
toegankelijk is d.m.v. een veiligheidshek als afscheidende 
veiligheidsvoorziening.

24. Hoofdstroomtoevoer
  De stekker van de hoofdstroomtoevoer scheidt de machine 

van de elektrische energietoevoer.
  Voordat u de stroomtoevoer uitschakelt, bijv. voor het 

stopzetten van de machine:
 •  dient de machine leeg te worden gemaakt, d.w.z. alle 

componenten moeten de machine hebben verlaten,
 • dient de machine uitgeschakeld te worden,
 •  moet worden gewacht tot de machine tot stilstand 

is gekomen om vervolgens de hoofdschakelaar uit te 
schakelen.

25. Pneumatische beschermingen
  Op de onderhoudsunit bevindt zich een koppeling. Die moet 

bij alle werkzaamheden aan de machine worden afgenomen, 
waardoor de machine drukloos wordt gemaakt.

26. Aanvullende beschermingen
  Andere veiligheidsvoorzieningen moeten in eigen regie 

van de exploitant worden geïnstalleerd, passend bij de 
plaatselijke omstandigheden, bedrijfsinterne voorschriften 
of de voorschriften van plaatselijke toezichthoudende 
overheidsinstanties.

  Indien niet anders vermeld in de opdrachtbevestiging en in 
het installatieschema behoren o.a. de volgende genoemde 
veiligheidsvoorzieningen niet tot de levering van de firma
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

 •  veiligheidsvoorzienigen, ook bij eventuele emissies van de 
machine, voor direct aangrenzende werkplekken of wegen.

 •  startbeveiliging voor de machine of de bedieningsplek 
als veiligheidsvoorziening tegen een beschadiging door 
magazijnwagens.

 •  kleurmarkeringen conform de 
ongevallenpreventievoorschriften op de vloer als 
veiligheidsaanduiding van werkgedeeltes, wegen enz.

27. Verwijdering en milieubescherming
  Het verwijderen van afval moet altijd voorschriftsconform, 

met inachtneming van de wettelijke regelingen worden 
uitgevoerd!

  Bij de afvalverwijdering – in eigen verantwoordelijkheid 
van de exploitant – kunnen bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden (onderhoud en reparatie) de 
volgende afvalstoffen ontstaan:

 •  smeermiddelen, schoonmaakmiddelen en 
verbruiksmateriaal,

 •  alle soorten afval, ook versleten componenten van de 
machine evenals gereedschap

  vloeibaar afval moet als potentieel gevaarlijke stof voor 
het grondwater, in dichte, goedgekeurde bakken worden 
verzameld en gereed gezet voor een reglementaire 
afvalverwijdering.

  geknoeide vloeistoffen onmiddellijk opnemen/binden.
  gebruikte hulpstoffen (bijv. afgewerkte olie) nooit in de 

grond of in de riolering laten weglopen
  Neem bij de afvalverwijdering alle bedrijfsinterne, 

plaatselijke en regionale voorschriften in acht.
  Bij de verwijdering van de machine (demontage of sloop) 

moeten alle componenten op materiaal gescheiden worden 
verwijderd, indien mogelijk geschikt voor hergebruik 
(recycling).

  Nadat smeermiddelsystemen (aandrijvingen e.d.) volledig 
leeg- en schoongemaakt zijn, kunnen bij de aansluitende 
demontage de volgende materialen vrijkomen:

 metaal: staal, aluminium (materiaal voor de machinebouw),
 kunststof: PVC (slangen),
  elastomeer: kabelommantelingen, afdichtingen, elektrische 

apparaten/materieel.
  Gedemonteerde componenten moeten gescheiden op 

materiaal worden ingezameld, resten die niet gerecycled 
kunnen worden moeten verwijderd worden.

  Neem bij de afvalverwijdering van aandrijvingen en 
uitrustingsvoorwerpen de verordening m.b.t. elektronisch 
afval in acht.
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28. Emissies
  Geluid
 Draag bij lawaaierige werkfases altijd gehoorbescherming.
29. De machine veilig gebruiken
  De machine is een halfautomatische boor- en 

indrukautomaat voor platen en het hiervoor bestemde 
beslag. Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet 
conform het gebruiksdoel. Voor schade die hieruit voortvloeit 
is de producent/leverancier niet aansprakelijk. - Dat risico 
draagt uitsluitend de gebruiker!

  Met deze machine mogen alleen geïnstrueerde personen 
werken.

  De verantwoordelijkheden m.b.t. de machine moeten 
duidelijk worden vastgelegd. Degene die verantwoordelijk is 
voor de machine mag deze niet door mensen laten bedienen 
die niet geïnstrueerd zijn. Instructies die de veiligheid 
kunnen schaden, moeten worden geweigerd!

  Voor het verlaten moet de machine worden uitgeschakeld. 
Laat machines nooit zonder toezicht ingeschakeld! Trek 
de stekker uit het stopcontact, neem de perslucht van de 
machine en demonteer de boren.

 Toepassingen 
  Met deze machine mogen alleen platte platen uit 

houtmaterialen als spaanplaat, meubelplaat, MDF, 
massief hout e.d. worden bewerkt! Voor andere 
toepassingen kan de producent niet aansprakelijk worden 
gesteld.

  Het misbruiken van de op de machine geplaatste 
aggregaten, zoals het bewerken van slechts met de hand 
vastgehouden of slecht gespannen werkstukken veroorzaakt 
letselgevaar.

  De machine mag niet eigenhandig door niet door de 
producent vervaardigde, voor de veiligheid relevante 
aanbouwapparaten of andere inrichtingen worden 
veranderd.

 De max. houtvochtigheid moet tussen 8 en 12% liggen.
  Werk bijzonder voorzichtig wanneer werkstukken buiten 

de werktafel uitsteken. Monteer in dergelijke gevallen een 
grotere werktafel of grotere steunvlakken.

  Bescherm het werkstuk tijdens de bewerking. Gebruik de 
neerdrukarm.

 Gereedschap
  Gebruik uitsluitend goedgekeurd, passend gereedschap voor 

het mechanische transport! Bevestig gereedschap goed!
  Neem bij gereedschap met spansystemen de informatie van 

de producent in acht (zie ook het vervangen van boren in de 
bedieningshandleiding).

 Gebruik alleen onberispelijk geslepen boorgereedschap.
 Beknellingsgevaar!
  Het bedienen en aanbrengen van beslag moet altijd vooraf 

worden uitgevoerd.
 Stof
 Gezondheidsrisico‘s door houtstof!
  De machine voldoet met de geplande afzuigvoorzieningen 

aan de stofbeschermingsvoorschriften.
  Bij sommige werkhandelingen en bijzondere werkstukken 

(bijv. framedeuren) is een volledige afkapseling en afzuiging 
niet mogelijk. Hier moeten stofmaskers worden gedragen!

 Reststukken
  Maak werkstukken dusdanig dat er geen reststukken kunnen 

worden weggeslingerd.

 Bewerkingskrachten
  Stem de toevoer en het verspaningsvolume af op 

de vasthoudkracht van de spaninrichting en het 
werkstofmateriaal!

  Zie de instelling van de boorsnelheid. Gebruik bij 
vasthoudproblemen extra aanslagen of krachtspanners.

 Brandgevaar
  Aan deze machine mogen nooit schuur- en 

laswerkzaamheden worden uitgevoerd.
 Brandgevaar!
  Houd rekening met de lasvoorschriften en de 

ongevallenpreventievoorschriften.
 Explosiebeveiliging
  Deze machine heeft geen explosiebeveiliging. Niet in de 

omgeving van verfspuiterijen plaatsen!

Algemene veiligheidsvoorschriften
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1. Algemene informatie

  Deze handleiding moet altijd op de plaats van de machine 
worden bewaard en moet altijd beschikbaar zijn. Voor 
een veilig gebruik en goede omgang met deze machine 
is het belangrijk dat u de bedieningshandleiding, met 
name de veiligheidsvoorschriften, heeft doorgelezen en 
begrepen. De in deze bedieningshandleiding beschreven 
veiligheidsvoorschriften en bedieningsvoorschriften moeten 
exact worden nageleefd.

  Controleer de veiligheidsvoorzieningen en de 
arbeidshandelingen van deze machine regelmatig.

  Gevaar!

   Alle personen die met het installeren, onderhouden, 
ingebruiknemen, bedienen of repareren van de 
machine zijn belast, moeten de bedieningshandleiding 
gelezen en vooral begrepen hebben.

2. Doelmatig gebruik

  Met deze machine mogen alleen platte platen uit 
houtmaterialen als spaanplaat, meubelplaat, MDF, massief 
hout e.d. worden bewerkt!

 Ondoelmatig gebruik

  De machine mag niet eigenhandig door niet door de 
producent vervaardigde, voor de veiligheid relevante 
aanbouwapparaten of andere inrichtingen worden veranderd.

  Elk ander of soortgelijk gebruik of verdergaand gebruik van 
deze machine geldt als niet doelmatig en is niet geoorloofd.
Voor schade die hierdoor ontstaat kan de firma
Paul Hettich GmbH & Co. KG niet aansprakelijk worden 
gesteld.

3. Niet doelmatig gebruik

  Bij niet doelmatig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer 
de machine wordt bediend door niet hiervoor opgeleide of 
onbevoegde personen kunnen er van deze machine risico‘s 
voor het personeel en de machine uitgaan. Derhalve mogen 
alleen hiervoor opgeleide, geïnstrueerde en hiermee belaste 
personen deze machine bedienen.

  Niet doelmatig gebruik van de machine betekent o.a.:

 •  verkeerde montage, ingebruikneming, bediening en 
onderhoud van deze machine,

 •  het gebruiken van de machine met defecte 
veiligheidsvoorzieningen,

 •  het gebruiken met niet correct aangebrachte 
veiligheidsvoorzieningen,

 •  het gebruiken bij niet functionerende 
veiligheidsvoorzieningen en beschermingen,

 •  het niet-naleven van informatie en instructies in de 
bedieningshandleiding m.b.t. transport, opslag, montage, 
ingebruikneming, bedrijf, onderhouden en aanpassen van 
deze machine,

 •  eigenhandig uitgevoerde bouwtechnische aanpassingen,

 •  eigenhandig uitgevoerde aanpassingen aan de aandrijving 
van deze machine (vermogen, toerental),

 •  slechte controle van machineonderdelen die aan bijzondere 
slijtage onderhevig zijn,

 •  onjuist uitgevoerde reparaties en

 •  catastrofes door inwerking van vreemde voorwerpen en 
overmacht.

4. Functie en beschrijving  van de machine

  Werkwijze

  Deze machine werkt halfautomatisch. Alle te bewerken 
onderdelen worden handmatig in de machine ingevoerd.

  Platte platen uit houtmaterialen, als spaanplaat, meubelplaat, 
MDF en massief hout worden op de bewerkingstafel gelegd 
en vastgezet met de spaninrichting. Door op de startknop 
te drukken wordt het boren in gang gezet. Er moet net 
zolang op de startknop worden gedrukt tot het boren is 
beëindigd. Met de geïntegreerde indrukinrichting worden 
de overeenkomstige beslagen manueel ingedrukt m.b.v. een 
handhendel. De bewerking wordt hiermee beëindigd.

5. Typeplaat

  Opmerking!

  De typeplaat bevindt zich op de machine.

6. Grenswaarden

  Er gelden voor uitrustingsvoorwerpen en toebehoren, o.a. 
aandrijfmotoren, elektrisch/elektronisch materieel enz. de 
volgende grenswaarden:

 • omgevingstemperatuur: max. 35 °C

 • rel. luchtvochtigheid: ca. 65 %
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Technische informatie

  1. Veiligheidsinstructies

  Neem bij alle werkzaamheden die in dit hoofdstuk worden 
beschreven de voorschriften, waarschuwingen en instructies 
m.b.t. de werkveiligheid, veiligheidsvoorschriften en 
milieubescherming in acht.

2. Aanslagpunten

  Gebruik bij het uitladen van de machine, componenten 
en onderdelen en voor het tillen van zware lasten alleen 
geschikt en toegestaan hefgereedschap (hijskraan), voor het 
vervoeren van de machine binnen het bedrijf uitsluitend 
passende transportmiddelen.

  Het uitladen of bedrijfsintern vervoeren met de hand is niet 
toegestaan als het gewicht meer dan 25 kg bedraagt.

  Bij het gebruik van magazijnwagens bij het uitladen en bij 
het transport binnen het bedrijf van de machine moet altijd 
rekening worden gehouden met het totaalgewicht van de 
machine (zie ‚Technische gegevens‘).

  Gevaar!

   Bij gebruik van hefwerktuigen nooit onder zwevende 
lasten doorlopen of werken. Levensgevaarlijk!

 Let bij gebruik van hefwerktuigen op het volgende:

 •  hefwerktuigen alleen op de aangeduide plaatsen 
(transportogen e.d.) aan de machine/componenten/
onderdelen bevestigen,

 •  gebruik uitsluitend geschikte en goedgekeurde lastmiddelen 
(spanbanden, touwen, kettingen, schakels enz.) met 
voldoende draagvermogen,

 •  belast alleen ervaren vakmensen met het aanslaan,

 •  de machine/componenten altijd horizontaal plaatsen en 
verticaal tillen, nooit schuin hieraan trekken.

     Bescherm uitstekende componenten en 
uitrustingsvoorwerpen van de machine tegen beschadiging 
bij het gebruik van hefwerktuigen en bedrijfsintern 
transport.

     Zet alle lasten zonder te stoten met de gebruikelijke 
zorgvuldigheid neer en beveilig die onmiddellijk tegen 
omvallen/kantelen, wegrollen, vandalisme, bijv. collisie met 
magazijnwagens en vallende voorwerpen. 

5.   Technische informatie
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3. Technische gegevens

Machine artikelnummer nr. 9132099 nr. 9131498 nr. 91314499

L x B x H (mm) 800 x 570 x 680

Gewicht ca. 40 kg

Technische gegevens

Montagetijd handmatig

Elektrische gegevens

Netaansluiting 400 V, 50 Hz, 3 Ph 400 V, 50 Hz, 3 Ph 230 V 60 Hz, 1Ph

Max. zekering 6 A 6 A 6 A

Aansluitvermogen 1,1 kW 1,1 kW 1,6 kW

Nominale stroom 2,64 A 2,64 A 2,64 A

Pneumatische gegevens

Nominale luchtdruk min. 6 bar, max. 7 bar

Aansluiting 6 bar / 100 psi

Omgevingsomstandigheden

Temperatuur max. 35 °C

Rel. luchtvochtigheid ca. 65 %

Max. geluidsniveau > 80 dB
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Technische informatie

4. Uitrusting

Pos. Omschrijving Uitleg

1 Motorschakelaar Stroomtoevoer aan/uit

2 Drukregelaar Persluchttoevoer 6-7 bar

3 Bedieningselementen, schakelaars Elektrische bedieningselementen, schakelaars en knoppen

4 Stroomvoorziening Aansluitkabel met 16 A stekker

5 Voetschakelaar Activeringsschakelaar voor boorslag

6 Pendelaanslagen Instelbare aanslagen voor platen

7 Neerdrukarm Persluchtgestuurd klemmechanisme

8 Stofafzuiging Aansluiting voor externe stofafzuiging

9 Middenaanslagen Instelbare aanslagen

0 Indrukbeugel Handactivering

¡ Werk- en oplegplaat Opleg- en werktafel

“ Wisselbooraandrijving Wisselopname voor verschillende wisselbooraandrijvingen
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5. Veiligheidsvoorzieningen 

Pos. Omschrijving Uitleg

1 Beschermende transparante kap
Voorkomt dat ledematen rechtstreeks in draaiende werktuigen 
kunnen komen.
Belangrijk! Bijzondere voorzichtigheid is geboden.

2 Drukknop 'Start'
Drukknop voor het activeren van de boorbeweging. Bij het los-
laten stopt de boorprocedure onmiddellijk en gaat de machine 
terug naar boven naar zijn uitgangspositie.

  Waarschuwing!

   De veiligheidsvoorzieningen mogen niet veranderd, 
gemanipuleerd of buiten werking gesteld worden.

  Opgelet!

   De machine heeft geen NOODSTOP-knop of 
NOODSTOP-inrichtingen. Daarom is bij de omgang 
met en het werken aan deze machine bijzondere 
voorzichtigheid geboden.

  Gevaar!

   De operator moet altijd de veiligheidsvoorschriften 
voor deze machine in acht nemen en naleven.
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6. Geluidsemissie

  Het geluidsniveau van deze machine ligt boven 80 dB(a). Wij 
adviseren om altijd een gehoorbescherming te dragen, om 
gehoorschade te voorkomen.

  Waarschuwing!

  Draag gehoorbescherming.

7. Afstellen/bevestigen

 Algemene informatie

  Plaats de machine op een rechte ondertafel met vaste poten 
en voldoende draagvermogen.

  Alle machines moeten zo geplaatst en beveiligd worden, dat 
ze niet kunnen gaan verschuiven of omkantelen.

  Opmerking!

  Vastgezette machines voorkomen ongevallen.

8. Vereiste aansluitingen

 Hoofdstroomaansluiting

  De elektrische aansluiting geschiedt met een 16 A stekker 2 
in een voorbereid en passend beveiligd stopcontact 1.

  Er moet op beschadigingen bij de elektrische leidingen 
worden gelet.

 Indien nodig moeten deze worden vervangen.

  Opmerking!

   Laat de elektrische aansluiting eerst controleren door 
vakpersoneel.

Technische Informationen

 Persluchtaansluiting

  De complete machine wordt aangesloten op de centrale 
persluchttoevoer van het bedrijf.

  De toevoerkabel moet van een steekkoppeling 2 worden 
voorzien.

  De bedrijfsdruk moet m.b.v. de drukregelaar 1 op 6 - 7 bar 
worden ingesteld.

 Dat moet op de manometer worden gecontroleerd.

  Opmerking!

   Alleen gedroogde perslucht toevoeren, aangezien de 
pneumatische installatie verregaand met ongeoliede 
lucht wordt gebruikt.

9. Transport van de machine

 Verkeer

  Deze machine moet dusdanig worden geplaatst dat het 
bereik rondom de machine goed en vrij toegankelijk is. 
Rondslingerende voorwerpen moeten worden verwijderd. 
Er moet altijd een veiligheidsafstand van min. 1,0 meter 
rondom de machine worden aangehouden.

  Opmerking!

   Deze machine mag alleen met goedgekeurde en 
toegelaten transport- en hefwerktuigen worden 
getransporteerd.

 Zorg ervoor dat deze machine stevig staat.

  Houd altijd rekening met de voor uw bedrijf geldende 
ongevallenpreventievoorschriften.
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 Transport

  Met het vakkundige transport (belasting met weinig trek, 
positiebewaking, verpakking etc.) moet vakpersoneel worden 
belast.

  Het transport wordt meestal met een hefwerktuig 
(vorkheftruck etc.) of met goedgekeurde, 
voorschriftconforme transportapparaten uitgevoerd. Voor 
transport m.b.v. een vorkheftruk is voldoende hefvermogen 
vereist.

  Na het transporteren moet de complete machine onderzocht 
worden op transportschade, aangezien eventuele schade 
het functioneren en de veiligheid van de installatie kan 
verslechteren.

 Uitladen van de machine

  Neem altijd de veiligheidsvoorschriften in acht. Een persoon 
mag 25 kg tillen. Let op het totaalgewicht.

  Gevaar!

   Waarschuwing! Er bestaat een hoger letsel- en 
ongevalrisico!

 Belangrijk:

 •  alleen ervaren, gekwalificeerde personen mogen met het 
uitladen worden belast,

 •  lastopneemmiddelen moeten zorgvuldig worden 
aangebracht en geborgd,

 •  bij het tillen mag nooit een gevaar van de zwevende last 
uitgaan en

 •  altijd verticaal tillen en nooit schuin trekken.

  Gevaar!

   Nooit onder zwevende lasten doorlopen of werken.

 •  Zet de machine trillings- en stootvrij alsook rechtop 
staand neer. Bescherm die onmiddellijk tegen 
beschadigingen door transportwagens en tegen omvallen.

 •  Behandel de machine bij het uitladen, transport en de 
tussenopslag zo voorzichtig mogelijk en bescherm deze 
tegen weersinvloeden van buitenaf en vandalisme, evenals 
tegen vallende voorwerpen.

 • Neem de veiligheidszone rondom de machine in acht.

10. Transport binnen het bedrijf

 •  Gebruik voor het transport binnen het bedrijf uitsluitend 
transportwagens met voldoende draagvermogen en 
stabiliteit.

 •  Voorkom bij het transport altijd stoten en trillingen.

 •  Bescherm uitstekende voorwerpen (motoren, 
sleepkettingen, kabelbomen, slangen, cilinders) effectief 
tegen beschadigingen.

  Opmerking!

   Neem bij het transporteren m.b.v. vorkheftrucks de 
voorschriften voor magazijnwagens in acht.

11. Leveromvang

 •  Kijk voor de omvang van de levering op de 
opdrachtbevestiging of het overzicht in deze 
bedieningshandleiding en de bij de levering gevoegde 
afleveringsbon.

 •  Controleer de compleetheid van de levering onmiddellijk 
na ontvangst.

 •  Reclameer ontbrekende onderdelen onmiddellijk bij het 
aanleverende expeditiebedrijf (aangifte van verlies) en 
informeer ook onmiddellijk de firma 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

12. Afhandeling van transportschade

  Controleer de machine meteen na ontvangst en het uitladen 
op transportschade, d.w.z. visueel zichtbare beschadigingen 
(breuken, deuken, knikplaatsen, scheuren enz.).

 Bij elk vermoeden van transportschade moet onmiddellijk:

 •  het aanleverende transportbedrijf (expediteur) schriftelijk 
worden geïnformeerd en/of

 •  bij eigen verzekering van het transportrisico door 
de exploitant een vermoede schade aan de voor u 
verantwoordelijke, eigen verzekering worden gemeld, 
eveneens schriftelijk.

  Opmerking!

   Een te late mededeling/reclamatie kan tot gevolg 
hebben dat de verzekeringsbescherming vervalt.

  De gebruikelijke termijnen voor schademeldingen bedragen 
slechts 24 uur (verzending per post) of 7 dagen na levering.

 Documenteer de transportschade altijd door middel van:

 • foto‘s

 •  tekening met een precieze aanduiding van de schade, 
gebruik daarvoor een kopie van het machineoverzicht en

 • een uitgebreide beschrijving (verslag).

  Vermeld ook de zogenaamde ‚onzichtbare‘ transportschade 
die pas na demontage van de machine kan worden vast-
gesteld, uit voorzorg bij uw mededeling aan de expediteur/
verzekering, d.w.z. maak een schriftelijk voorbehoud over de 
daadwerkelijke omvang van de in eerste instantie slechts 
van buitenaf zichtbare schade.

  Stuurt u a.u.b. altijd een kopie van de schademelding aan 
Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Laat een noodzakelijke demontage van de machine of van 
uitrustingsvoorwerpen uitsluitend door het vakpersoneel van 
de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG uitvoeren.
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13. Maatregelen voor tussenopslag

  Het is de bedoeling dat de machine onmiddellijk opgebouwd 
en in gebruik genomen wordt. Indien dit niet binnen een 
passende periode van circa 3 maanden na de levering 
plaatsvindt, moeten de volgende maatregelen worden 
genomen:

 •  smeer blanke, metalen onderdelen met een 
corrosiewerende olie in.

 •  dek de besturing, elektrische apparaten/materieel, 
aandrijfmotoren zorgvuldig af met een vocht- en 
stofwerende bescherming.

 •  kabelinvoeren in aansluitdozen en stekkers bijzonder 
zorgvuldig afdekken/afplakken.

 •  bescherm de kabelbomen tegen ongedierte. Muizen 
en ratten hebben een bijzondere voorkeur voor de zeer 
flexibele kabels.

 • sla de machine vorstvrij op in een droge ruimte.

 • neem hierbij ook de opslagvoorschriften in acht.

  Bescherm de opgeslagen machine door passende 
maatregelen tegen omvallen, vallende voorwerpen, 
vandalisme (bijv. aanrijden door magazijnwagens), trillingen 
en vibraties.

14. Veiligheidsmaatregelen op de plaats van opstelling

  Neem bij alle installatiemaatregelen en 
aansluitwerkzaamheden de voorschriften, 
waarschuwingen en instructies m.b.t. de werkveiligheid, 
veiligheidsvoorschriften en milieubescherming uit deze 
bedieningshandleiding in acht.

  Een veilig gebruik van de machine stelt voorop dat die door 
gekwalificeerd personeel vakkundig, met inachtneming van 
de waarschuwingen en de in deze bedieningshandleiding 
genoemde voorschriften wordt geplaatst/gemonteerd en 
aangesloten.

  Let in bijzondere mate op de installatie- en 
veiligheidsvoorschriften m.b.t. werkzaamheden aan 
sterkstroominstallaties, de voorschriften van het betreffende 
elektriciteitsbedrijf en de vereiste persoonlijke kwalificatie 
van het personeel.

  Gevaar!

   Bij niet-naleving kunnen zeer ernstig letsel en 
materiële schade ontstaan.

 •  Informeert u zich voor aanvang van alle maatregelen over 
de risico‘s op de montageplek en/of door de werkstoffen 
die de machine moet verwerken resp. door hulpstoffen die 
u gaat gebruiken (oplos-/schoonmaakmiddelen e.d.).

 •  Bescherm het werkgedeelte tegen toegang door 
onbevoegden.

 •  U dient alle geldende nationale en internationale 
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

  Waarschuwing!

   Aan de machine mag nooit worden gelast.

15. Veiligheidsvoorzieningen op locatie

  Veiligheidsvoorzieningen op locatie moeten na de installatie 
van de machine goed bereikbaar en volledig functioneel 
blijven. De veiligheidsvoorzieningen van de machine zelf op 
de locatie mogen hierdoor niet worden beïnvloed.

  De installatieplek moet dusdanig worden gekozen, dat 
reparaties ook op een later tijdstip zonder ruimtelijke 
beperking kunnen worden uitgevoerd.

16. Toelaatbare omgevingsomstandigheden

 •  De machine mag alleen in droge ruimtes geplaatst en 
gebruikt worden.

 •  De machine is niet explosieveilig. Hij mag niet in de buurt 
van verfspuiterijen worden geplaatst.

 •  Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht naar de 
ventilatorkappen van elektromotoren.

 •  Voorkom uitwendige mechanische belastingen op de 
machine.

17. Deconservering

  De machine is af fabriek alleen voor het transport 
geconserveerd.

 •  Verwijder stof en transportverontreinigingen van de 
machine met een droge schoonmaakdoek.

 •  Gebruik nooit koude reinigingsmiddelen, middelen op 
nitrobasis en andere agressieve chemicaliën!

 •  Alle transportbeveiligingen moeten worden verwijderd. 
Die moeten voor hergebruik later worden bewaard.

Technische informatie
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6. Ingebruikname / testrun

 1. Voor de ingebruikname 28

 2. Veiligheidscontrole 28

 3. Storingen bij de ingebruikname 28

 4. Leveringsvarianten 29

  1. Machine met artikelnummer:
      9 131 498 en 9 131 499 29

  2. Machine met artikelnummer: 9 132 099 29

 5. Optioneel toebehoren 29

 6.  Wisselbooraandrijvingen  29

  Wisselbooraandrijvingen, 9 assen / 
  Wisselbooraandrijvingen, 3 assen Selekta / 
  Wisselbooraandrijvingen 6 assen 29

   Wisselbooraandrijving, 9 assen 29

   Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen 29

 7. Plaatsen, monteren en aansluiten 29

 8. Componenten  30

  Indrukbeugel voor wisselbooraandrijvingen, 6 assen 30

  Middenaanslag 31

  Voortzettingsaanslagen 32

  Trommelaanslagen 35

  Neerdrukarm 36

  Ombouw handbediening/voetschakelaar 37

  Bezetting aansluitingen 38

 9. Aansluiting op de afzuiging 38

  Aansluiting op de perslucht 39

  Aansluiting op de stroomtoevoer  39

 10. Testrun uitvoeren 40

  Handknop: 40

  Opmerkingen m.b.t. testrun 40

  Voorwaarden 40

 11. Beëindigen van de ingebruikname 41

1. Voor de ingebruikname

   Opmerking!

   De eerste ingebruikneming en het afnemen van de 
machine worden door vakpersoneel van de firma
Paul Hettich GmbH & Co. KG uitgevoerd.

  Zorg ervoor dat voor de eerste ingebruikneming de 
beschreven basisinstellingen, proefbedrijf en testruns werden 
uitgevoerd en dat de machine bedrijfsklaar is.

  De volgende controles moeten voor de ingebruikneming 
worden uitgevoerd:

 •  de correcte plaatsing en afstelling van de machine 
controleren,

 •  controleren dat alle schroefverbindingen bij de stations 
stevig zijn aangedraaid,

 •  de onberispelijke functie van alle veiligheidsmechanismen 
controleren en

 •  controleren dat de aansluitingen voor stroom en perslucht 
correct werden aangesloten en goed vastzitten.

2. Veiligheidscontrole

 Controleer dat:

 •  installatie-, aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden 
compleet zijn afgesloten en er geen mensen in de 
gevarenzone van de machine zijn of mogelijk zelfs hieraan 
werken,

 •  alle veiligheidsvoorzieningen/afdekkingen gemonteerd zijn,

 • de persluchttoevoer bedrijfsklaar is en

 • alle bedieningselementen vrij toegankelijk zijn.

3. Storingen bij de ingebruikname

  Schakel de stroomtoevoer naar de machine onmiddellijk uit 
bij de ingebruikname bij:

 • abnormale bedrijfsgeluiden,

 • onrustige loop of trillingen resp. vibraties,

 • storingen aan gereedschap,

 • storingen aan hulpaggregaten,

 • te hoog stroomverbruik van de motoren,

 • elektrische storingen en

 • oververhitting van gereedschap.

  Gevaar!

   Neem deze machine nooit in gebruik, wanneer aan 
deze machine of aan de elektrische componenten nog 
wordt gewerkt.

  Stel bij iedere functiestoring, als de machine veilig stilstaat, 
de oorzaak vast en laat die door een gekwalificeerd, hiervoor 
speciaal opgeleid vakman verhelpen of verhelp de storing 
zelf, mits u over de hiervoor vereiste kwalificatie beschikt.

  Opgelet!

   De machine pas weer inschakelen, wanneer storingen/
fouten vakkundig en volledig werden verholpen!

Ingebruikname / testrun
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4. Leveringsvarianten

 De machine wordt in verschillende varianten geleverd.

 1. Machine met artikelnummer:  9 131 498  
                                                  en 9 131 499

  Compacte boor- en indrukmachine met wisselbooraandrijving

 • Pneumatische slag, verstelbare machinetafel

 • Mechanische boorslagbegrenzing

 •  2 trommelaanslagen voor 22, 37, 57 mm diepteverstelling 
van het aanslagliniaal

 •  1 wisselbooraandrijving met 6 assen en snelwisselkaak

 • 6 boorhouders voor snelwisselkaak

 • 1 aflegvlak voor gereedschap

 • 2 pendelaanslagen

 Elektrische uitrusting:

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases  9 131 498

 • 1,6 kW / 230 V / 60 Hz / 1 fase  9 131 499 1

 2. Machine met artikelnummer:  9 132 099

  Compacte boor- en indrukmachine met wisselbooraandrijving

 • Pneumatische slag

 • Verstelbare machinetafel

 • Mechanische boorslagbegrenzing

 •  2 trommelaanslagen voor 22, 37, 57 mm diepteverstelling 
van het aanslagliniaal

 •  1 wisselbooraandrijving, 6 assen met snelwisselkaak

 • 6 boorhouders voor snelwisselkaak

 • 1 aflegvlak voor gereedschap

 • 2 neerdrukarmen (links/rechts)

 • 1 middenaanslag met schaalverdeling

 • 2 pendelaanslagen

 Elektrische uitrusting:

 • 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases

5. Optioneel toebehoren

  Toebehoren voor een individuele configuratie van de  
BlueMax Mini Modular

 • Neerdrukarm 9 131 508 1 set

 • Middenaanslag met schaalverdeling 9 132 098 1 st.

 • Indrukbeugel voor booraandrijving 9 132 100 1 st.

 • Voetschakelaar 9 132 101 1 st.

 •  Blinde stop voor snelwisselkaak 0 040 657 1 st.

 • Blinde stop voor snelwisselkaak 0 076 497 1 st.

6. Wisselbooraandrijvingen

  Wisselbooraandrijvingen, 9 assen / 
wisselbooraandrijvingen, 3 assen Selekta / 
wisselbooraandrijvingen 6 assen

  Wisselbooraandrijving met drie boorassen voor het maken 
van boringen voor het Selekta scharnier (23/9).

  Wisselbooraandrijving met 6 boorassen voor het maken van 
boringen voor scharnieren en verbindingsbeslag

 •  Wisselbooraandrijving, 3 assen,  
Selekta boorbeeld 9 131 503 1 st.

 • Wisselbooraandrijving, 6 assen 9 131 501 1 st.

 •  Wisselbooraandrijving, 6 assen   
met snelwisselkaak en 
booropnames 9 131 500 1 st.

 Wisselbooraandrijving, 9 assen

  Wisselbooraandrijving voor rijboringen in het Systeem 32 
inclusief voortzettingsaanslag

 • Wisselbooraandrijving, 9 assen 9 131 506 1 st.

 •  Wisselbooraandrijving, 9 assen   
met snelwisselkaak en 
booropnames 9 131 505 1 st.

 Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen

  Wisselbooraandrijving 90° verschoven voor geleiders in het 
Systeem 32

 • Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen, 9 132 097 1 st.

 •  Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen,   
met snelwisselkaak en booropnames 9 131 507 1 st.

7. Plaatsen, monteren en aansluiten

  De BlueMax Mini Modular wordt transportveilig verpakt 
geleverd. Enkele componenten moeten gemonteerd worden, 
om de machine bedrijfsklaar te maken. Na de plaatsing van 
de machine moet deze gereinigd worden van transportstof en 
conserveermiddelen (olie).

  Op de volgende pagina‘s wordt de montage van de 
verschillende componentgroepen nader toegelicht.

  Afhankelijk van de uitvoering van uw machine moeten de 
werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd.
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8. Componenten

  Indrukbeugel voor wisselbooraandrijvingen, 6 assen

  De indrukbeugel wordt in losse onderdelen geleverd en moet 
volgens de tekening worden gemonteerd. De indrukbeugel 
mag alleen in combinatie met deze wisselbooraandrijving 
met 6 assen worden gebruikt.

Klaar gemonteerde indrukbeugel.

Bevestigingsschroeven voor indrukmatrijs voor het indrukken van 
scharnieren en verbindingsbeslag.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen in acht!

Zijdelingse bevestiging met aanslagschroef 1 voor de 
nauwkeurige positionering van de indrukbeugel met de 
bevestigingsschroeven 2 aan de wisselbooraandrijving, 6 assen

Ingebruikname / testrun
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3 4 4 3

5 6

1 1

Middenaanslag

De middenaanslag is voorgemonteerd.

Informatie m.b.t. de montage:

De middenaanslag en de machinetafel moeten tegelijk 
worden geplaatst.

Bij machines nr. 9 131 498 en 9 131 499

De klemmoeren 1 moeten in het profiel van de geleiders 3 
worden geschoven.

De middenaanslag wordt met behulp van de schroeven 4 
bevestigd.

Na de montage van de middenaanslag wordt het tafelblad 
6 in de gewenste positie geschoven en met de schroeven 5 
gefixeerd.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen in acht!
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Gemonteerde middenaanslag in het tafelblad.

De middenaanslag moet aan de zijkant met de meegeleverde 
schroeven 4 worden bevestigd.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen in acht!

Voortzettingsaanslagen

De voortzettingsaanslagen zijn vooraf aan de 
wisselbooraandrijving met 9 assen gemonteerd.

Instellen van de voortzettingsaanslagen

Hoogte van de voortzettingsaanslag instellen

Overeenkomstig de plaatdikte moet de hoogte van de 
linker en rechter voortzettingsaanslag door middel van 
de bovenste stelring 1 worden afgesteld. De pen van de 
voortzettingsaanslag moet liefst diep in het boorgat grijpen. 
Tegelijkertijd moet er nog ca. 3 mm tussen werkstuk en 
aanslag vrij blijven (een 3 mm inbussleutel 2 eronder leggen)

Ingebruikname / testrun
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Schakelaar voor neerdrukarm / boorwegverkorting

Schakelaar voor neerdukarm op rijboring zetten 3. Hiermee 
laten de neerdrukarmen na het boren automatisch los en 
hoeven zij niet handmatig losgehaald te worden. Draaihendel 
voor boorwegverkorting naar binnen draaien. Machine bij 
uitgeschakelde motor in de boorpositie brengen en de hendel 
naar binnen draaien (pictogram rijboring is zichtbaar) 4.

Boren met de voortzettingsaanslag  
(hier met de rechter voortzettingsaanslag)

Werkstuk tegen middenaanslag schuiven 5 (startpositie  
van het 1e gat van de rijboring, bij 19 mm plaatmateriaal  
= 10 mm)

Boorproces starten en plaatmateriaal naar rechts verschuiven 
tot de slinger van de voortzettingsaanslagen over het laatste 
boorgat is gegleden. Vervolgens het plaatmateriaal zo ver 
terugtrekken tot de slingerpen volledig verticaal in het 
boorgat vastzit. Werkstuk tot aan de aanslag van de slinger 
trekken 6.



34

nl

7

7

9

8

Boorproces opnieuw starten en afstandsmaat van het laatste 
boorgat van het eerste boorproces en het eerste boorgat van 
het tweede boorproces controleren 7.

Deze maat kan het beste gecontroleerd worden met twee  
5 mm pennen die in de boorgaten worden gestoken. Hiervoor 
is een schuifmaat nodig die aan de buitenkant tegen de 
pennen 8 meet. Deze maat moet 37 mm zijn (32 mm 
afstand tussen de boorgaten + 2 keer 2,5 mm = 37 mm)

Als deze maat mocht afwijken, moet de voortzettingsaanslag 
bijgesteld worden.

Hierbij moet de schroef aan de slinger losgedraaid worden, 
waarna de stifttap met een inbussleutel in- of uitgedraaid 
moet worden (1 omwenteling = 0,8mm) 9

Ingebruikname / testrun
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Trommelaanslagen

De trommelaanslagen zijn voorgemonteerd en ingesteld. 

Aan beide zijden van de machine zijn de trommelaanslagen 
1 gemonteerd.

De fijnafstelling wordt uitgevoerd m.b.v. 
de aanslagbouten 2.

Drie aanslagen zijn al vooraf ingesteld met de volgende 
afstanden:

a. 22 mm 
b. 37 mm 
c. 57 mm

De vierde aanslag kan individueel worden ingesteld en moet 
gemonteerd worden. Een aanslagschroef wordt meegeleverd.

Bijvoorbeeld voor wisselbooraandrijving 90°, 9 assen, de 
tafel volgens de schaalverdeling instellen op 69,5 mm en de 
schroef tegen het profiel van de tafel schroeven. 
Hierdoor ontstaat een afstand van 37 mm tot de rand 
van het blad met betrekking tot de 1e booras van de 
wisselbooraandrijving.

Het tafelblad 3 wordt voor de instelling losgemaakt m.b.v. de 
bevestigingsschroeven. De twee aanslagbouten 2 worden op 
de gewenste afstand geplaatst (gedraaid). 
Daarna moet de tafel 3 tegen de aanslagbouten geschoven 
en weer bevestigd worden.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen in acht!

De afbeelding toont het rechter zijaanzicht.
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Neerdrukarm

De neerdrukarmen (component) zijn voorgemonteerd.

Een montage is alleen bij de machines  
nr. 9 131 498 en 9 131 499 nodig.

De afbeelding toont de rechterzijde van de neerdrukarm, 
voor de linkerzijde wordt de neerdrukarm in spiegelbeeld 
gemonteerd.

Montage van de neerdrukarm.

Schroef eerst bout 1 vast.

Daarna wordt de voorgemonteerde neerdrukarm m.b.v. de 
klemhendel 2 gefixeerd.

Schuif de slang 2 in de klembevestiging 3 van de 
drukcilinder.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen  
in acht!

Ingebruikname / testrun
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Verbind de persluchtslangen 4 m.b.v. een Y-koppeling 5.

Let erop dat de verbindingen stevig vastzitten.

Ombouw handbediening/voetschakelaar

De aanpassingsset bevat alle noodzakelijke onderdelen.

Plaats de voetschakelaar glijvast op de vloer.

Het ventiel wordt aan de achterzijde van machine 
gemonteerd en met de persluchtslangen verbonden.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen in acht!
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Bezetting aansluitingen

9. Aansluiting op de afzuiging

  Sluit de machine aan op een afzuiginstallatie. Er bestaat 
een aansluitplicht op een afzuiginstallatie m.b.v. een 
flexibele slang, die moeilijk ontvlambaar moet zijn.

  Steek de afzuigslang van de afzuiginstallatie op de 
afzuigaansluiting 1 en bevestig die m.b.v. een slangklem.

  De luchtsnelheid van de afzuiginstallatie moet
min. 20 m/s bedragen.

  De diameter van de afzuigslang: ø 80 mm. Leg de 
afzuigslang dusdanig, dat de afzuigaansluiting niet wordt 
belast!

Verwijder de blinde stop 5 uit het verdeelstuk en sluit de 
persluchtslang op de aansluiting voor de voetschakelaar aan.

  Opmerking!

   Voer na afsluiting van de werkzaamheden altijd 
een functietest uit.

  Waarschuwing!

   De persluchtslangen mogen niet beschadigd 
of geknikt worden.

Neem hiervoor altijd de montagehandleidingen in de 
bijlage van deze bedieningshandleiding in acht!

Ingebruikname / testrun

Nr. Omschrijving

1 Aansluiting 1

2 Aansluiting 2

3 Aansluitventiel voor voetschakelaar

4 Aansluiting 4
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 Aansluiting op de persluchtvoorziening

  Om de machine aan te sluiten op het persluchtnet, moet 
u de toevoerleiding m.b.v. de snelkoppelingstekker 1 op 
de luchtfiltereenheid schuiven.

 Aanbevolen luchtdruk 6 - 7 bar, 100 PSI.

 Aansluiting op de stroomtoevoer

  De stroomtoevoer wordt d.m.v. een 16 ampère stekker 
gerealiseerd.

  Laat eerst door een elektricien controleren dat het 
stopcontact goed functioneert.

 Steek daarna de stekker 2 in het stopcontact 1.

  De machine is geschikt voor een aansluitspanning 
van 400 volt 

  Gebruik een passende stekker volgens DIN VDE of de 
IEC-norm. Er moet een voorzekering in het net worden 
aangebracht.

  Opgelet!

  Controleer de draairichting van de motor.
  De boorassen moeten naar rechts draaien.

  Opmerking!

   Als de motor, resp. de as linksom draait, 
moet u de fase-schakelaar in de stekker 
omschakelen.
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10. Testrun uitvoeren

  Wij adviseren om eerst een testrun zonder materiaal 
en boorinzetten uit te voeren om alle functies veilig te 
kunnen testen. Wanneer alle functies in orde zijn, kan 
het gewenste gereedschap worden ingezet.

  Afhankelijk van de aansluiting wordt de voet- of 
handschakelaar gebruikt voor de functietest.

  Start een testrun zonder materiaal. Daarna moet u een 
test met materiaal uitvoeren.

  Controleer vervolgens het werk. Wanneer alle 
instellingen correct zijn, kunt u met de productie 
beginnen.

 Handknop:

 1 = drukknop

  Het drukken op de handknop 1 activeert manueel een 
werkhandeling.

  De drukknop moet zolang worden vastgehouden tot de 
werkhandeling is beëindigd, anders wordt de handeling 
onmiddellijk gestopt.

 2 = draaischakelaar

  Selectie voor boren met indrukken, de draaischakelaar 
wijst naar boven.

  Selectie alleen rijboring boren, de draaischakelaar wijst 
naar onderen (zie foto).

 3 = drukknop

 Om de neerdrukarm handmatig te deblokkeren.

 4 = voetschakelaar

  Met de voetschakelaar 4 wordt een werkhandeling 
geactiveerd, deze moet tot de afsluiting van de 
werkhandeling ingedrukt blijven, omdat de handeling 
anders onmiddellijk wordt gestopt.

  Bij gebruik met de voetschakelaar is de handknop 1 
buiten werking.

 Opmerkingen m.b.t. testrun

  Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd en 
gecontroleerd, moet u een testrun uitvoeren.

  Voorwaarden

 •  Alle noodzakelijke inschakelingen moeten zijn 
uitgevoerd.

 •  De perslucht moet ingeschakeld zijn.

 •  De machine moet op het betreffende product zijn 
afgestemd.

 •  Let erop dat de machine rustig loopt en er geen 
onregelmatigheden zijn.

 •  De operator moet altijd over de actuele werkwijze 
worden geïnformeerd.

Ingebruikname / testrun
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11. Beëindigen van de ingebruikname

 •  Na afsluiting van alle service- en 
instellingswerkzaamheden moeten de uitgevoerde 
werkzaamheden worden gecontroleerd.

 •  Controleer of alle schroeven en bevestigingen vast zitten.

 •  Na de controle moet eerst een test met een element 
worden uitgevoerd.

 •  Pas als de machine goed functioneert, kan de 
ingebruikname worden beëindigd.

 •  Schakel de machine vervolgens uit en draag de productie 
over aan de operator.

 •  De operator moet altijd over de actuele productie 
geïnformeerd en m.b.t. de werkwijze geïnstrueerd worden.

 •  Daarna kan de productie worden gestart.

  Opmerking!

   Na de servicewerkzaamheden moeten alle 
beschermvoorzieningen op een goede functie worden 
gecontroleerd.
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7. Afstellen

 1. Algemene informatie 42

    Veiligheidsinstructies 42

  Informatie voor de insteller 42

 2. Voorbereiding 42

 3. Gereedschap/hulpmiddelen 42

 4. Veiligheidscontrole 42

 5. Instellen (werkvoorbereiding) 43

  Het gebruikte gereedschap (boren) 43

  Wisselbooraandrijvingen, 6 assen,
  wisselbooraandrijvingen, 3 assen (Selekta 22/9) 44

   Wisselbooraandrijving, 9 assen 44

   Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen 44

 6.  Wisselbooraandrijvingen vervangen 45

  Reiniging 45

  Aandrijving inzetten 46

  Schakelaarfunctie controleren 47

  Indrukpositie voor de indrukbeugel 47

  Boordiepte-instelling 48

  Boorslagsnelheid (demping eindpositie) 48

  Boorslagbegrenzing voor rijboringen 49

 7. Neerdrukarm en middenaanslag 50

  Neerdrukarm 50

  Middenaanslag 51

 8. Randafstand tafelblad 51

  Pendelaanslagen 51

1. Algemene informatie

   Veiligheidsinstructies

  Alle personen die deze machine bedienen, onderhouden, 
repareren of met aanpassingen zijn belast, 
moeten de bedieningshandleiding en met name de 
veiligheidsvoorschriften doorgelezen en begrepen hebben en 
naleven.

  De competenties en taken van het bedienend personeel van 
deze machine moeten helder zijn vastgelegd.
Laat werkzaamheden, die in dit hoofdstuk worden 
beschreven, alleen uitvoeren door hiervoor opgeleid personeel 
dat uitstekend bekend is met de machine/installatie.

 Informatie voor de insteller

  Alle werkzaamheden m.b.t. het onderhouden, instellen, 
verhelpen van fouten, repareren mogen alleen door hiervoor 
opgeleid en aangewezen vakpersoneel worden uitgevoerd. 
Voor de veiligheid moet bij alle werkzaamheden een tweede 
persoon aanwezig zijn om risico‘s af te wenden.

2. Voorbereiding

  Opmerking!

   Informeert u zich voor de instelling over de 
besturings- en bedieningselementen.

 Voordat u begint met de instelling:

 •  Controleer aan de hand van de opdracht welke 
instellingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

 • Controleer de machine op eventuele beschadigingen.

 •  Controleer de machine voor en na het inschakelen op 
veiligheid en een onberispelijke werking.

 •  Zorg ervoor dat de beschreven basisinstellingen, 
proefbedrijf en testruns werden uitgevoerd en dat de 
machine bedrijfsklaar is.

 •  Let erop bij het inschakelen van de machine dat er geen 
onbevoegden in het werkbereik van de machine zijn.

3. Gereedschap/hulpmiddelen

 •  Alle gereedschappen en hulpmiddelen moeten in een 
onberispelijke staat verkeren.

4. Veiligheidscontrole

 Controleer dat

 •  installatie-, aanpassings- en onderhoudswerkzaamheden 
compleet zijn afgesloten en er geen mensen in de 
gevarenzone van de machine zijn of mogelijk zelfs hieraan 
werken,

 •  alle veiligheidsvoorzieningen/afdekkingen gemonteerd zijn.

  Gevaar!

   Neem de installatie nooit in gebruik, wanneer aan 
deze machine nog wordt gewerkt.

  Stel bij iedere functiestoring, als de machine veilig stilstaat, 
de oorzaak vast en laat die door een gekwalificeerd, hiervoor 
speciaal opgeleid vakman verhelpen.
Of verhelp de storing zelf, mits u over de hiervoor vereiste 
kwalificatie beschikt.

  Opgelet!

   De machine pas weer inschakelen, wanneer alle 
storingen/fouten vakkundig en volledig werden 
verholpen!

Instellen
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5. Instellen (werkvoorbereiding)

  Kies eerst de passende wisselbooraandrijving. De machine 
beschikt over 4 varianten.

 Het gebruikte gereedschap (boren).

  De gewenste boren worden eerst voorgemonteerd. Deze 
instelling geldt voor alle wisselbooraandrijvingen.

  De gewenste boor 1 in de bajonetsluiting 2 plaatsen en met 
de inbussleutel 3 de twee schroeven 7 vastdraaien.

  Let bij het plaatsen op de correctie positie van het 
aanschroefvlak 8 van de boor. De schroeven moeten op dit 
oppervlak de boor spannen.

 Voorgemonteerde boor

  Het voorgemonteerde gereedschap 4 wordt in de 
gereedschapopname van de wisselbooraandrijving 5 
geschoven en tegen de ‚looprichting/draairichting‘ van de 
aandrijving in gedraaid.

 De bajonetsluiting klikt vast.

  Herhaal deze handeling tot alle gereedschappen veilig zijn 
vastgeklikt.

  Niet benodigde gereedschapopnames moeten altijd worden 
voorzien van een afdichtdopje 6.

  Controleer voor het plaatsen van de wisselbooraandrijving 
altijd uw handelingen.
De boren moeten vastgeklikt en alle schroeven vast 
aangedraaid zijn.

  Opmerking!

  Houd rekening met de kleurmarkering!

  Rood gemarkeerde boren moeten voor linksom draaiende 
assen worden gebruikt.

  Zwart gemarkeerde boren moeten voor rechtsom draaiende 
assen worden gebruikt.
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Wisselbooraandrijvingen, 6 assen, wisselbooraandrijvingen,  
3 assen (Selekta 22/9)

Deze wisselbooraandrijvingen worden gebruikt voor het boren 
van positioneringsgaten en het indrukken van scharnieren en 
verbindingsbeslag.

Het inzetten van gereedschap (boren) wordt op een werktafel 
gedaan.

Wisselbooraandrijving, 9 assen

Deze wisselbooraandrijving wordt voor het maken van 
rijboringen gebruikt.

Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen

Deze wisselbooraandrijving wordt voor het maken van boringen 
in een hoek van 90° gebruikt (ladegeleiders).

Er mogen maximaal 6 boren worden geplaatst met een 
maximumdiameter van 5 mm.

Instellen
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6. Wisselbooraandrijvingen vervangen

  Voor de boringen moet, afhankelijk van de toepassing, de 
desbetreffende wisselbooraandrijving worden geplaatst.

  Wij tonen u aan de hand van dit voorbeeld hoe 
een wisselbooraandrijving moet worden vervangen. 
Wij adviseren u om bij het verwisselen van de 
wisselbooraandrijvingen veiligheidshandschoenen te 
dragen om letsel door scherp gereedschap te voorkomen.

   Waarschuwing!

    Bij het verwisselen van gereedschap moet altijd 
de persluchtslang verwijderd en de stroomtoevoer 
onderbroken worden (stekker uit het apparaat 
trekken).

  Maak eerst de twee stervormige grepen 1 los tot het 
gereedschap naar onderen glijdt.

  De veiligheidsbeugel 2 houdt de wisselbooraandrijving 3 
tegen, zodat die niet naar beneden kan vallen.

  Met behulp van de handgreep 4 wordt de 
wisselbooraandrijving naar onderen toe uit de 
ladegeleider genomen. Draai de veiligheidsbeugel 2 
hierbij iets weg.

 Leg de wisselbooraandrijving opzij.

 Reiniging

  Voordat u de gewenste wisselbooraandrijving 
plaatst moeten de aanschroefoppervlakken 5 en het 
aandrijftandwiel 6
met een droge schoonmaakdoek worden gereinigd.

  Opmerking!

   Vervuiling leidt tot meer slijtage van de 
aandrijfelementen en tot storingen in het 
productieverloop.



46

nl

4

1

2

De geleidingsbouten 1 moeten worden gereinigd.

De boring 2 in de geleidingsbout moet schoon zijn zodat de 
klemschroef de wisselbooraandrijving goed kan vasthouden.

1

3

2

De voorbereide wisselbooraandrijving wordt met behulp van 
de handgreep of door onder de beugel 2 te pakken, ingezet.

Let erop dat de geleidingsbouten 1 worden ingevoerd zonder 
vast te haken.

Schuif de wisselbooraandrijving naar boven en klik de 
veiligheidsbeugel 3 vast.

Schroef de stervormige grepen 4 stevig aan.

Instellen
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Schakelaarfunctie controleren

De wisselbooraandrijving, 6 assen, wordt voor het boren en 
inzetten van een scharnier/verbinder gebruikt.

Bij het indrukken van het scharnier/de verbinder moet de 
aandrijving van de boor zijn uitgeschakeld.

2

3

Draai de indrukbeugel 2 met de handhendel 3 in de 
indrukpositie. De schakelaar 1 moet door de hendel 
geactiveerd worden en de motor met behulp van de s
chakelaar uitschakelen. Controleer de functie. Indien nodig 
moet de schakelaar passend worden afgesteld.

Bij iedere wisseling van wisselbooraandrijving of na een 
langere stilstandperiode van de machine moet de schakelaar 
1 altijd op correcte werking worden gecontroleerd.

  Gevaar!

   Een verkeerde werking kan ernstig letsel 
en productiestoringen tot gevolg hebben!

Indien nodig kan de positie van de indrukbeugel 2 worden 
bijgesteld.

Met de stelschroef 4 wordt de positie van de indrukbeugel 
exact passend afgesteld. De stelschroef drukt daarbij tegen 
de aanslagschroef 5.

Draai de indrukbeugel 2 naar beneden en controleer de 
positie tijdens het indrukken.

Indien nodig moet de instelling worden herhaald tot de 
positie correct is.
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Boordiepte-instelling

De boorslag wordt beperkt door de aanslag bij zijn 
neerwaartse beweging.

De boorslag kan individueel worden ingesteld, afhankelijk van 
de bladdikte.

Draai daarvoor de contramoer 2 in de aanslag 1 los en draai 
die in de gewenste richting.

Draai de contramoer iedere keer weer stevig aan, om 
verschillen in de boordiepte te voorkomen.

Voer vervolgens een proefboring uit en controleer de 
boordiepte m.b.v. een schuifmaat.

Boorslagsnelheid (demping eindpositie)

De daalsnelheid bij het boren kan begrensd worden om goede 
boorresultaten te bereiken. Kort voordat de boren het blad 
bereiken, wordt de snelheid verlaagd.

Om de onderste eindpositiedemping in te stellen, is er aan 
de achterkant van de machine een stelschroef 5 in de 
hefcilinder 4 aangebracht. 
Door aan de stelschroef te draaien, kan de liftsnelheid 
worden verlaagd of verhoogd.

Met behulp van de stelschroef 3 in het ventiel wordt 
ingesteld hoelang de neerdrukarm na het boren nog 
gespannen moet blijven, alleen voor het boren van 
rijboringen.

Met behulp van de stelschroef 7 wordt de boorslagsnelheid 
ingesteld. Deze instelling is vereist bij een omschakeling van 
handknop op voetschakelaar.

Bij gebruik met voetschakelaar, wordt de boorslagsnelheid 
met de stelschroef 8 afgesteld.

Controleer de instelling met een testboring.

Instellen

Nalopen boor

Het nalopen van de boor kan worden ingesteld. Dit is af 
fabriek ingesteld. Om de naloop te veranderen, moet u aan de 
schroef van de smoorterugslagklep 9 draaien. Controleer de 
instelling met een testboring.
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Boorslagbegrenzing voor rijboringen

Bij het maken van rijboringen kan de boorslag worden 
ingekort, om efficiënter te kunnen werken.

Voor de bewerking wordt de aanslag 1 met behulp van de
hendel 2 gedraaid.

De wisselbooraandrijving 3 moet hierbij in de onderste 
positie zijn. Schakelaar voor het activeren van de boorslag 
ingedrukt houden.

Bij de volgende handeling wordt er een korte slag uitgevoerd.

  Gevaar!

   Opgelet bij het bewegen van de booraandrijving, 
op deze positie bestaat beknellingsgevaar.

Na afsluiting van de werkzaamheden moet de aanslag 1 
worden teruggedraaid. De hendel bevindt zich naast de 
booraandrijving.

  Opmerking!

   Controleer na het beëindigen van de 
instelwerkaamheden alle werkzaamheden.
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7. Neerdrukarm en middenaanslag

 Neerdrukarm

  Afhankelijk van de bladdikte moet de hoogte van de 
neerdrukarm worden versteld.

  Tussen het werkstuk en het uiteinde van de neerdrukarm 
3 mag max. 6 mm afstand zijn, (evt. inbussleutel SW 5 
onderleggen).

  Voor het instellen van de afstand wordt klemschroef 2 
losgedraaid en de neerdrukarm 1 in zijn positie in de 
houder verschoven.

  Als de correcte hoogte is bereikt, wordt de klemschroef 
vast aangedraaid.

  Opmerking!

   Bij deze instelwerkzaamheden moet de perslucht 
worden uitgeschakeld!

  Bij het boren moeten de neerdrukarmen 1 goed worden 
gepositioneerd om het werkstuk goed vast te klemmen.

  Voor de instelling worden de klemhendels 4 losgemaakt 
en de neerdrukarmen gepositioneerd.

  De klemhendels moeten daarna weer goed worden 
vastgemaakt.

  Opgelet!

  De arm niet onder de boorkop draaien.

Instellen

max. 6 mm
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 Middenaanslag

  De middenaanslag 1 wordt gebruikt voor het verwerken 
van verbindingsbeslag of als eerste aanslag voor de 
rijboring. Afhankelijk van de werkrichting moet de rechter 
of linker aanslagklep naar boven worden gekanteld.

  Voor het instellen moeten de kartelschroeven 2 worden 
losgedraaid en de middenaanslag met de hand worden 
afgesteld.

  Na de instelling moeten de kartelschroeven vast worden  
aangedraaid.

8. Randafstand tafelblad

  De instelling van het tafelblad ten opzichte van de  
wisselbooraandrijving (randafstand) wordt met de  
schaalverdeling (manueel) of met de trommelaanslagen 
ingesteld.

  Draai de schroeven 3 met een inbussleutel los en trek de 
tafel 4 in de gewenste richting (naar voren of terug).

 Instellen volgens schaalverdeling

  De positie van de tafel kan met de schaalverdeling 5 op 
een gewenste maat worden ingesteld.

  Draai de schroeven na afsluiting van de werkzaamheden 
goed aan.
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Instellen met de trommelaanslagen

De trommelaanslagen geven vaste afstanden voor.
Vooraf ingesteld zijn: 22 mm, 37 mm en 57 mm.
Trek de tafel iets terug.
Voor het instellen wordt de trommelaanslag 2 in de gewenste 
positie gedraaid en vastgeklikt.

  Opmerking!

   De instellingen moeten aan beide zijden van de 
machine worden uitgevoerd!

Schuif de tafel tegen de aanslagen 1 en draai de schroeven in 
de tafel weer vast.

Voer een proefboring uit.

Pendelaanslagen

De pendelaanslagen worden overeenkomstig de toepassing 
afgesteld.

Voor het instellen wordt de schroef 4 losgedraaid en de 
pendelaanslag 5 op de rail verschoven.

Draai de schroef weer vast.

Instellen

Afstand 22 mm
Wisselbooraandrijving,
6 assen voor scharnierboring

Afstand 37 mm
Wisselbooraandrijving,
9 assen voor rijboring

Afstand 57 mm
Wisselbooraandrijving,
9 assen voor rijboring
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 4. Controles tijdens de werking 61

  Functiecontroles 61 

1. Veiligheidscontrole

  Opgelet!

   De bediening en alle servicewerkzaamheden aan 
deze machine mogen alleen door geautoriseerd 
of geïnstrueerd vakpersoneel worden uitgevoerd. 
Neem altijd de veiligheidsinformatie en de interne 
veiligheidsvoorschriften in acht.

  Controleer voor het inschakelen van de machine dat

 •  eventuele installatie-, aanpassings-, instellings- en 
onderhoudswerkzaamheden compleet zijn afgesloten,

 •  geen personen in de gevarenzone van de machine zijn of 
mogelijk zelfs hieraan werken,

 •  alle veiligheidsvoorzieningen volgens voorschrift werden 
aangebracht en

 •  de persluchttoevoer bedrijfsklaar is.

 Algemene informatie

 • Voordat u begint met de productie:

 •  controleer de machine voor en na het inschakelen op 
veiligheid en een onberispelijke werking.

 •  controleer of de persluchttoevoer bedrijfsklaar is.

 •  controleer of de machine op het betreffende product werd 
afgestemd.

  Opmerking!

   Bij een onjuiste functie van de machine en bij 
storingen moet u onmiddellijk uw chef informeren.

 Operationaliteit

 De machine is bedrijfsklaar als

 •  alle eerder genoemde inschakelingen werden uitgevoerd,

 •  een testrun werd uitgevoerd,

 •  de persluchttoevoer bedrijfsklaar is en

 •  de machine op het betreffende product is afgestemd.

 Daarna kan de productie worden gestart.

Bedrijf
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2. Inschakelen

 Voorbereidende werkzaamheden

 •  Zorg voor de stroomtoevoer door de stekker in het 
stopcontact te steken,

 • verbind de perslucht en schakel die in en

 •  bereid het materiaal voor: platen scharnieren/verbinders 
etc.

 Bediening

  U kunt de machine met de voetschakelaar of handknop op de 
bedieningseenheid bedienen. Een gelijktijdige bediening met 
voetschakelaar en handknop is niet mogelijk.

  Schakel met de hoofdschakelaar 1 de stroomtoevoer voor de 
aandrijfmotor in.

  De voetschakelaar 2 en de handknop 3 van de 
bedieningseenheid hebben dezelfde functies.

  Beide bedieningselementen moeten zolang geactiveerd 
worden tot een complete werkhandeling werd afgesloten.

  Wanneer u de handknop of de voetschakelaar eerder loslaat, 
stopt de machine de werkhandeling onmiddellijk en gaat de 
booreenheid terug naar zijn uitgangspositie.

 U moet de handeling opnieuw activeren.
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Nr. Omschrijving Functie

3 Handknop 'Start' Om het boren te starten indrukken en ingedrukt houden tot het boorproces is beëindigd

4 Draaischakelaar

Keuze tussen boren en indrukken of alleen boren
(4a = boren en indrukken) alleen met wisselbooraandrijving, 6 assen
of wisselbooraandrijving 3 assen
(4b = alleen boren) = alleen met wisselbooraandrijving, 9 assen en
Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen

5
Drukknop
'neerdrukarm losmaken'

Wordt in combinatie met de keuzschakelaar (4a) gebruikt.
Ontlucht na het indrukken van een scharnier de neerdrukarm.

Bedieningselement

Op het bedieningselement zijn twee druktoetsen en een 
keuzeschakelaar.

  Opgelet!

   Bedenk bij alle werkzaamheden:  
de veiligheid staat voorop!

Bedrijf
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Voortzettingsaanslagen

De voortzettingsaanslagen zijn vooraf aan de 
wisselbooraandrijving met 9 assen gemonteerd.

Instellen van de voortzettingsaanslagen

Hoogte van de voortzettingsaanslag instellen

Overeenkomstig de plaatdikte moet de hoogte van de 
linker en rechter voortzettingsaanslag door middel van 
de bovenste stelring 1 worden afgesteld. De pen van de 
voortzettingsaanslag moet liefst diep in het boorgat grijpen. 
Tegelijkertijd moet er nog ca. 3 mm tussen werkstuk en 
aanslag vrij blijven (een 3 mm inbussleutel 2 eronder leggen)

3

4

Schakelaar voor neerdrukarm/ boorslagverkorting

Schakelaar voor neerdukarm op rijboring zetten 3. Hiermee 
laten de neerdrukarmen na het boren automatisch los en 
hoeven zij niet handmatig losgehaald te worden. Draaihendel 
voor boorslagverkorting naar binnen draaien.  
Machine bij uitgeschakelde motor in de boorpositie brengen 
en de hendel naar binnen draaien (pictogram rijboring is 
zichtbaar) 4.
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7

Boorproces opnieuw starten en afstandsmaat van het laatste 
boorgat van het eerste boorproces en het eerste boorgat van het 
tweede boorproces controleren 7.

5

6

Boren met de voortzettingsaanslag  
(hier met de rechter voortzettingsaanslag)

Werkstuk tegen middenaanslag schuiven 5 (startpositie van het 
1e gat van de rijboring, bij 19 mm plaatmateriaal = 10 mm)

Boorproces starten en plaatmateriaal naar rechts verschuiven 
tot de slinger van de voortzettingsaanslagen over het laatste 
boorgat is gegleden. Vervolgens het plaatmateriaal zo ver 
terugtrekken tot de slingerpen volledig verticaal in het boorgat 
vastzit. Werkstuk tot aan de aanslag van de slinger trekken 6.

Bedrijf
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9

8

Deze maat kan het beste gecontroleerd worden met twee 5 mm 
pennen die in de boorgaten worden gestoken. Hiervoor is een 
schuifmaat nodig die aan de buitenkant tegen de pennen 8 
meet. Deze maat moet 37 mm zijn (32 mm afstand tussen de 
boorgaten + 2 keer 2,5 mm = 37 mm)

Als deze maat mocht afwijken, moet de voortzettingsaanslag 
bijgesteld worden.

Hierbij moet de schroef aan de slinger losgedraaid worden, 
waarna de stifttap met een inbussleutel in- of uitgedraaid moet 
worden (1 omwenteling = 0,8mm) 9
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1

6 5

 Scharnieren indrukken

  Voor het indrukken van scharnieren is de 
wisselbooraandrijving, 6 assen, nodig.

  Voer voor aanvang van de productie een functietest 
uit. Wanneer de beugel neergeklapt is moet de 
veiligheidsschakelaar actief zijn om bij het indrukken van 
het scharnier de motor uit te schakelen.

 •  Schuif een plaat 1 tegen de aanslag 3.

 •  Druk op de voetschakelaar, resp. de handknop.

 •  De neerdrukarmen 2 vergrendelen de plaat, en de 
boorprocedure wordt uitgevoerd.

 •  De neerdrukarmen blijven geactiveerd en blijven de 
plaat vasthouden.

 •  Plaats een scharnier in de indrukmatrijs 4.

 •  Draai de indrukbeugel 6 met de handgreep 5 onder de 
wisselbooraandrijving.

 •  Druk nogmaals op de voetschakelaar (handknop).
(een hand op de indrukbeugel, een hand op de 
handknop).

 •  Het scharnier wordt ingedrukt.

  Opmerking!

   Op dezelfde manier worden de verbindingsbeslagen 
ingedrukt.

Bedrijf
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 •  Druk op de drukknop 5.

 •  De neerdrukarmen kunnen omhoog worden getild en 
u kunt de plaat weghalen.

 Deze arbeidsstap is daarmee beëindigd.

3. Storingen tijdens de werking

  Alle werkzaamheden m.b.t. het onderhouden, instellen, 
verhelpen van fouten, aanpassen, repareren en voor 
de service mogen alleen door hiervoor opgeleid en 
aangewezen vakpersoneel worden uitgevoerd.

 Storingen tijdens de werking

  Schakel de stroomtoevoer naar de machine onmiddellijk 
uit bij:

 • abnormale bedrijfsgeluiden,

 • onrustige loop of trillingen resp. vibraties,

 • vastklemmen door verkeerde componenten,

 • storingen aan hulpaggregaten en

 • bij elektrische storingen.

  Opmerking!

   Informeer bij alle storingen altijd het vakpersoneel.

 Storingen verhelpen

 • Chef/insteller informeren.

 • Overige componenten uit de machine halen.

  Opgelet!

   Verhelp eerst de storing en/of de oorzaak van de 
storing, voordat u de machine weer inschakelt en 
het bedrijf weer voortzet.

4. Controles tijdens de werking

 De operator voert de controle tijdens de werking uit.

 •  Voer 1 à 2 keer per dag/dienst de genoemde visuele en 
veiligheidscontroles uit, voor uw persoonlijke veiligheid 
en de onbeperkte bedrijfsveiligheid van de machine.

  Bij extreme bedrijfs- of milieu-omstandigheden moet het 
aantal controles per dienst worden verhoogd.

 Functiecontroles

 • Loopt de machine rustig en zonder veel trillingen?

 •  Let voortdurend op eventuele veranderingen en 
geluiden tijdens de werking.
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9. Onderhoud / verzorging
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  Algemeen 64

1. Algemene informatie

  Onvoldoende, onjuist en/of niet op tijd uitgevoerd onderhoud 
verhoogt het gevarenrisico en kan tot storingen in het bedrijf, 
hoge reparatiekosten en lange stilstandperiodes leiden. Dit is 
uitsluitend voor risico van de exploitant.

 Werkzaamheden aan elektrische componenten

  Defecte elektrische componenten mogen alleen door dezelfde 
reserveonderdelen worden vervangen.

  Schakel de elektrische installaties bij alle werkzaamheden 
hieraan altijd uit en vraag het vakpersoneel om raad.

  Gevaar!

   Elektrische bedrijfsmiddelen en bepaalde onderdelen 
van deze apparaten staan, evt. ook nog wanneer deze 
zijn uitgeschakeld, onder levensgevaarlijke spanning.

  Een verkeerde omgang met elektrische bedrijfsmiddelen 
kan daarom ernstig letsel en/of materiële schade tot gevolg 
hebben.

  Waarschuwing!

   Elektrische apparaten mogen uitsluitend door 
gekwalificeerd personeel worden onderhouden.

  Voor aanvang van alle werkzaamheden moet de stekker 
van het apparaat uit het stopcontact worden getrokken 
en moet het apparaat geaard worden. Gebruik uitsluitend 
goedgekeurde reserveonderdelen (bijv. zekeringen) met 
specificaties die overeenstemmen met de gegevens in de 
apparatenlijst.

2. Instructie van het onderhoudspersoneel

  Lees deze bedieningshandleiding voor het werken met 
deze machine goed door en werk altijd conform de 
veiligheidsvoorschriften.

  Neem evt. ook de montagehandeleidingen van andere 
producenten, in de aanhang van deze bedieningshandleiding, 
in acht.

  Controleer voor aanvang van alle onderhoudsmaatregelen:

 •  dat de machine veilig werd stopgezet en een abusievelijke 
of ongeplande ingebruikneming onmogelijk is en

 •  dat de persluchttoevoer van de machine geblokkeerd werd 
en de machine drukloos is.

  Meld alle geplande werkzaamheden aan een toezicht 
houdende persoon.

  Waarschuwing!

   Vervang versleten en/of beschadigde onderdelen 
onmiddellijk.
Anders brengt u uw persoonlijke veiligheid, de 
bedrijfsveiligheid van de machine en de veiligheid van 
uw omgeving in gevaar.

Onderhoud / verzorging
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 Aanbeveling:

  Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Niet door de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG 
gecontroleerde en/of goedgekeurde reserveonderdelen, 
resp. uitrustingsvoorwerpen kunnen de actieve en passieve 
veiligheid van de machine eventueel in gevaar brengen.

  Gebruik bij alle werkzaamheden geen ongebruikelijk geweld, 
voor zover dit verder gaat dan de noodzakelijke intensiteit 
om aansluitingen en/of schroefverbindingen los te maken of 
te bevestigen.
Gebruik voor onderhoudswerkzaamheden alleen technisch 
onberispelijk, passend gereedschap en gebruik dit vakkundig 
en veilig.

3. Stilstandsbeveiliging van de machine

 •  Schakel de stroomtoevoer naar de machine uit (stekker uit 
het stopcontact trekken).

 • Trek de persluchtslang (persluchttoevoer) van de machine.

 •  Bescherm de machine tegen onbevoegd opnieuw 
inschakelen.

 •  Reinig de machine, zoals beschreven in het betreffende 
hoofdstuk.

 •  Breng een waarschuwingsbord aan op de machine, conform 
de ongevallenpreventievoorschriften.

  Gevaar!

   OPGELET! Onderhoudswerkzaamheden
Machine niet inschakelen

 Let op de immissiebescherming

  Vervuilde stoffen (waswater, olie, vet) moeten opgevangen en 
reglementair verwijderd worden.

  Neem de desbetreffende voorschriften in acht (bijv. Duitse 
afvalwet ‚AbfG‘). Blanke metalen delen van de machine na 
een reiniging inwrijven met conserverende olie.

  Rubber en kunststofdelen eventueel poederen met talkpoeder.

4. Reiniging van de machine

  De complete machine moet altijd na ieder gebruik 
worden gereinigd. Dat gaat het beste door afnemen met 
schoonmaakdoeken en/of afzuigen met een industriële 
stofzuiger.

  Opmerking!

   Gebruik voor de reiniging van de machine nooit 
perslucht om deze schoon te blazen.

  Het vuil zou hierdoor in afgelegen hoekjes van de machine 
terechtkomen en vooral onder afdichtlippen van kogellagers 
en soortgelijke componenten gedrukt worden.

  Gevaar!

   Elektrische onderdelen (aandrijvingen, 
schakelapparaten etc.) i.v.m. het kortsluitgevaar alleen 
droog reinigen (schoonmaakdoekje) of beschermen 
met passende afdekkingen.

  Reinig in kortere afstanden, wanneer dat i.v.m. de 
bedrijfsomstandigheden nodig is.

 Reinig de machine

 •  alleen volgens de voorschriften door afzuigen, nooit door 
afblazen met perslucht en

 •  alleen droog met een schoonmaakdoek om resten van 
smeermiddelen e.d. te verwijderen.

  Let bij de omgang met gevaarlijke vloeistoffen en/
of vloeistoffen die een gevaar opleveren voor het 
grondwater (bijv. olie, schoonmaak- of oplosmiddelen en 
andere chemische stoffen) op de Arbo-voorschriften en 
overeenkomstige regelgeving.

  Gebruik nooit agressieve, licht ontvlambare of de gezondheid 
schadende oplos- of reinigingsmiddelen voor het reinigen van 
de handen.

 Elektromotoren

  Alle elektromotoren moeten regelmatig worden gereinigd, 
omdat stof en vuil als een isolatielaag werken, waardoor 
motoren/spoelen oververhit zouden kunnen raken.

5. Onderhoudswerkzaamheden

 Werkzaamheden aan de pneumatische installatie

  Voordat u aan de pneumatische installatie gaat werken moet 
u de machine reinigen, in elk geval het werkgedeelte, zoals 
hieronder beschreven.

 •  Maak persluchtleidingen resp. slangen van de 
pneumatische installatie drukloos.

 •  Trek de slangen voorzichtig los. De ontsnappende perslucht 
zou stof kunnen doen opwaaien.

 •  Bescherm open luchtaansluitingen tegen vervuiling (indien 
nodig afplakken).

 •  Aansluitingen, stekkers of schakelaars nooit verwisselen. 
Dat zou altijd storingen tot gevolg hebben

 •  Werk altijd zo schoon mogelijk. Vuil of stof in systemen van 
de pneumatische installatie kan functiestoringen en grote 
materiële schade tot gevolg hebben.

  Opgelet!

   Alle werkzaamheden aan de pneumatische installatie 
mogen alleen door hiervoor aangewezen vakpersoneel 
worden uitgevoerd. 
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 Onderhoudsunit

  Door de onderhoudsunit worden stof, vuil, water en 
oliedruppels uit de luchtleiding verwijderd. Let op dat de 
verzameltank altijd tijdig wordt leeggemaakt. De filter 
functioneert niet als het vloeistofniveau in de tank te 
hoog is. Het gevolg zijn storingen en snelle slijtage van de 
ventielen en cilinders. De noodzakelijke intervallen moeten 
bedrijfsintern worden vastgelegd, omdat die sterk afhankelijk 
zijn van de kwaliteit van de ter beschikking staande 
perslucht.

  De onderhoudsunits moeten dagelijks worden gecontroleerd 
op water in het kijkglas.

  Opmerking!

   Controleer na het beëindigen van alle werkzaamheden 
aan de persluchtsystemen dat alle schroeven en 
leidingen goed zijn aangedraaid.

6. Instructies voor inspecties

  Inspecties zijn maatregelen waarmee de daadwerkelijke 
toestand van een machine en zijn componenten kan worden 
vastgesteld en beoordeeld.

  Opmerking!

   Inspecties dienen als preventief onderhoud en zijn in 
het belang van uw eigen veiligheid.

  Een niet op tijd uitgevoerde inspectie geldt als niet doelmatig 
gebruik van de machine.

  De verantwoordelijke voor de machine moet deze dagelijks 
op visueel herkenbare fouten controleren; opgetreden fouten 
moeten onmiddellijk worden verholpen of, indien dat niet 
mogelijk is, gerapporteerd worden.

  De machine mag alleen in onberispelijke staat worden 
gebruikt.

  De omgeving van de machine moet schoongehouden 
worden en er mogen geen struikelobjecten aanwezig zijn. 
Luchtslangen en afzuigslangen moeten passend worden 
gelegd, zodat deze de beweging van de operator van de 
machine niet belemmeren.

  De voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden moeten in 
de genoemde intervallen worden uitgevoerd. Eventueel moet 
de exploitant andere, passende intervallen aangeven of extra 
werkzaamheden opvoeren.

  Bij de wekelijkse reiniging van de machine moeten, indien 
mogelijk, alle componenten op slijtage en beschadigingen 
worden onderzocht. Hoe vroeger beschadigingen worden 
herkend, des te lager zijn de noodzakelijke reparatiekosten!

  Na de montage moet bij alle schroefverbindingen worden 
gecontroleerd of deze goed vastzitten! Dat geldt met name 
voor alle dynamisch belaste componenten.

  Bij de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden moeten de 
dynamisch belaste schroefverbindnigen steekproefsgewijs 
worden gecontroleerd!

  Veiligheidsvoorzieningen moeten regelmatig (minimaal 1x 
per maand) op hun correcte functie worden gecontroleerd.

  Alle elektriciteitskabels en pneumatische slangen moeten 
op beschadigingen en een goede bevestiging worden 
gecontroleerd.

  De kabeldoorvoeren bij aansluitdozen controleren op 
mogelijke lekkages en een stevige bevestiging.

 Algemeen

  Ontdoe de machine regelmatig van boorstof.

 Elektrische en persluchtleidingen regelmatig controleren.

  Defecte of beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen. 
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen!

Onderhoud / verzorging
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10.  Storingen / oplossing
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 3. Foutopsporing 65

  Algemene storingsoorzaken 65

  Storing in het machineverloop 65

 4. Storingsmelding 65

1. Algemene informatie

  Opmerking!

   Bij alle storingen altijd eerst de oorzaak vaststellen.

2. Storingsoorzaken bij de exploitant

  De geleverde machine/installatie werd in de fabriek door ons 
vakpersoneel aan een functiecontrole onderworpen.

  Storingen die het gevolg zijn van een onjuiste behandeling, 
onreglementair gebruik of gebrekkig (niet tijdig/goed 
uitgevoerd) onderhoud, vallen niet onder de garantie. Dit is 
uitsluitend voor risico van de exploitant.

3. Foutopsporing

  Opgelet!

   Neem bij het zoeken naar fouten altijd de 
voorschriften, waarschuwingen en instructies in acht

  Ga bij het zoeken naar fouten altijd stapsgewijs te werk en 
schrijf al uw waarnemingen, test- en meetresultaten op.

  Probeer zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen in welke 
bedrijfssituatie de storing zich heeft voorgedaan, d.w.z. 
probeer de volgende vragen te beantwoorden:

  Welke handeling heeft de machine nog correct uitgevoerd?

  Vanaf welke handeling heeft de storing zich voorgedaan?

 Komt de storing vaak voor of slechts incidenteel?

  Probeer bij incidentele storingen vast te stellen of de storing 
met bepaalde gebeurtenissen of

  handelingen direct voordat de storing optreedt in verband 
kan worden gebracht.

  Doet de storing zich alleen bij bepaalde onderdelen 
(materiaal, vorm, bijzondere profielen) voor?

  Neem bij alle aanvullende uitrustingen/opties de 
bedieningshandleidingen in acht.

 Algemene storingsoorzaken

  Controleer bij het zoeken naar fouten, voordat u eventueel 
onderdelen demonteert, eerst:

 •  of de machine en/of zijn uitrusting herkenbare 
beschadigingen vertoont,

 •  of de machine gereinigd is en geen stofafzettingen de 
beweging van onderdelen belemmeren of verslechteren,

 •  of de persluchttoevoer in orde is en de bedrijfsdruk binnen 
de toegestane tolerantie ligt (6 - 7 bar),

 •  of de omstandigheden van het elektrische net 
overeenkomen met de gegevens van de elektromotoren 
(typeplaatjes) en/of elektrische apparaten en de 
motorbescherming goed werd ingesteld en

 •  of onderhoudsmaatregelen tijdig werden uitgevoerd.

 Storing in het machineverloop

  Alle werkzaamheden m.b.t. het onderhouden, instellen, 
verhelpen van fouten, aanpassen, repareren en voor de 
service mogen alleen door hiervoor opgeleid en aangewezen 
vakpersoneel worden uitgevoerd.

  Bij alle storingen altijd de installateur van de machine om 
raad vragen.

  Probeer vast te stellen in welk bereik van de machine de 
storing zich heeft voorgedaan.

 Controleer:

 • of schakelaars werden omgezet of defect zijn,

 • of luchtslangen lek of geknikt zijn en

 •  of de elektroleidingen van de schakelaars of 
magneetkleppen beschadigd zijn. Vooral bij 
elektriciteitsleidingen kan een kabelbreuk ontstaan.

4. Storingsmelding

  Indien de bovenstaande informatie u niet verder kan 
helpen bij het verhelpen van een probleem, neem dan a.u.b. 
telefonisch contact op met Paul Hettich GmbH & Co. KG.

  Bedenk echter, dat wij u ook alleen maar snel verder 
kunnen helpen als wij gedetailleerde informatie en 
foutbeschrijvingen krijgen.

Storingen / oplossing
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11.  Demontage / afvalverwijdering

 1. Algemene informatie 67

  Voor de demontage 67

 2. Buitenbedrijfstelling 67

 3. Demontage 67

  Algemene informatie  67

  Demontage van de machine / installatie 67

 4. Gevaarlijke stoffen / afvalverwijdering 67

Onderhoud / verzorging
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4. Gevaarlijke stoffen / afvalverwijdering

  Het verwijderen van afval moet altijd voorschriftsconform, 
met inachtneming van de wettelijke regelingen worden 
uitgevoerd.

  Gedemonteerde componenten moeten gescheiden op 
materiaal worden ingezameld, resten die niet gerecycled 
kunnen worden moeten verwijderd worden.

  Neem bij de afvalverwijdering van aandrijvingen en 
uitrustingsvoorwerpen evenals bij elektrische/elektronische 
componenten de verordening m.b.t. elektronisch afval in 
acht.

  Bij de afvalverwijdering – in eigen verantwoordelijkheid 
van de exploitant – kunnen bij reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden (onderhoud en reparatie) de 
volgende afvalstoffen ontstaan:

 - smeermiddelen, vetten, oliën en chemicaliën

 - technische gassen zoals stikstof

 - schoonmaakmiddelen en verbruiksmateriaal, evenals

 -  alle soorten afval, ook versleten componenten van de 
machine en gereedschap.

  Vloeibaar afval moet als potentieel gevaarlijke stof voor 
het grondwater, in dichte, goedgekeurde bakken worden 
verzameld en gereed gezet voor een reglementaire 
afvalverwijdering.

  Eventueel geknoeide vloeistoffen moeten onmiddellijk 
gebonden en geneutraliseerd worden.

  Gebruikte hulpstoffen (bijv. afgewerkte olie) nooit in de grond 
of in de riolering laten weglopen

  Neem bij de afvalverwijdering alle bedrijfsinterne, plaatselijke 
en regionale voorschriften in acht.

  Bij de verwijdering van de machine (demontage of sloop) 
moeten alle componenten op materiaal gescheiden worden 
verwijderd, indien mogelijk geschikt voor hergebruik 
(recycling).

  Nadat smeermiddelsystemen (aandrijvingen e.d.) volledig 
leeg- en schoongemaakt zijn, kunnen bij de aansluitende 
demontage de volgende materialen vrijkomen:

 -  metaal: staal, machinegietijzer, aluminium (materiaal voor 
de machinebouw),

 - kunststof: PVC (slangen),

 - elastomeer: kabelommantelingen, afdichtingen en

 - elektrische apparaten/materieel.

1. Algemene informatie
  Bij de demontage van de machine moeten de nationale en 

internationale regels van de betreffende landen altijd worden 
nageleefd. Wij kunnen u slechts principiële informatie geven 
over de demontage en afvalverwijdering.

  Neem bij alle werkzaamheden de voorschriften, 
waarschuwingen en instructies m.b.t. de werkveiligheid, 
veiligheidsvoorschriften en milieubescherming in acht.

  Wij adviseren om bij de demontage of verwijdering 
van de machine/installatie een erkend demontage-/
afvalverwijderingsbedrijf hiermee te belasten.

 Voor de demontage
  Voor de demontage van de machine/installatie is 

het belangrijk om de omstandigheden ter plaatse te 
kennen. Daartoe behoren o.a. de doorrijhoogtes, smalle 
transportroutes en krappe plaatsen bij het aftransporteren 
van de machine.

  Er moet ruimte voor werkapparatuur zijn dan wel passende 
plaatsen moeten worden aangewezen.

  Onderwerp het demontagebereik voor aanvang van de 
werkzaamheden altijd aan een visuele controle en zet deze 
zone af.

  Bij de demontage moet u zich tevoren informeren over 
de statica en eventuele zwakke plekken van de machine/
installatie en een bijbehorend demontageschema 
ontwikkelen.

  Zet passende vaten of transporttanks klaar voor de diverse 
materialen.

  Een doordacht werk- en veiligheidsschema vormt een goede 
basis voor het werk.

2. Buitenbedrijfstelling
 •  Alle elektrische steekverbindingen loshalen.

 •  Toevoerleidingen, bijv. perslucht, blokkeren en vervolgens 
de leidingen demonteren.

3. Demontage
 Algemene informatie
  Bij de demontage van de machine is bijzondere 

voorzichtigheid geboden.

  Gevaar!
   Waarschuwing! Er bestaat een hoger letsel- en 

ongevalrisico!
 •  Draag bij lawaaierige werkzaamheden altijd 

gehoorbescherming.

 •  Gebruik bij de demontage alleen getest en goedgekeurd 
gereedschap.

 •  Gebruik bij het transporteren van de machine, 
componenten en onderdelen en voor het tillen van zware 
lasten alleen geschikte en goedgekeurde magazijnwagens 
of hefgereedschap (hijskraan).

 •  Gebruik altijd de voorgeschreven, persoonlijke 
beschermuitrusting (beschermbril, veiligheidskleding, 
gehoorbescherming, veiligheidsschoenen etc.).

 Demontage van de machine/installatie
  Opmerking!
   Neem bij de demontage ook de informatie uit 

hoofdstuk ‚Technische informatie‘ onder punt 
‚Plaatsen/bevestigen‘ in acht.

 •  Maak alle schroefverbindingen los en markeer de schroeven 
en posities voor een eventuele hernieuwde montage van de 
machine/installatie.
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12. Reserveonderdelen

 1. Basisonderstel 68

 2. Werkplaat 69

 3. Motor met hefcilinder en aflegrek voor gereedschap 69

 4. Middenaanslag 70

 5. Indrukbeugel 70

 6. Neerdrukarm 71

 7. Slagbegrenzing 72

 8. Trommelaanslag 72

 9. Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen 73

 10. Wisselbooraandrijving, 9 assen 74

 11. Wisselbooraandrijving, 6 assen 75

 12. Wisselbooraandrijving, 3 assen Selekta (22/9) 76

 13. Pneumatisch schema 77

 14. Schakelschema 78

Reserveonderdelen

1. Basisonderstel
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2. Werkblad

3. Motor met hefcilinder en aflegrek voor gereedschap
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4. Middenaanslag

5. Indrukbeugel

Reserveonderdelen
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6. Neerdrukarm
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rechts

links

7. Slagbegrenzing

8. Trommelaanslag

Reserveonderdelen



73

nl

   bij snelwisseling

bij snelwisseling

bij snelwisseling

9. Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen
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10. Wisselbooraandrijving, 9 assen

Reserveonderdelen
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bij snelwisseling

bij snelwisseling

bij snelwisseling

bij snelwisselingbij snelwisseling

bij snelwisseling

11. Wisselbooraandrijving, 6 assen
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12. Wisselbooraandrijving, 3 assen Selekta (22/9)

Reserveonderdelen
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Optie
Neerdrukarm

Optie

Voet- 
schakelaar

alternatief

13. Pneumatisch schema
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14. Schakelschema

Reserveonderdelen

optioneel
(alleen bij CE-certificering)

CE
1 en 2: bn; 3 en 4: bl; PE: gn/ge

UL/CSA
1, 2, 3 en 4: zw; PE: gn/ge

P = zie opdracht
U = zie opdracht
I = zie opdracht
n = 2800 tpm

P = zie opdracht
U = zie opdracht
I = zie opdracht
n = 2800 tpm

BlueMax Mini Modular
1 fase

BlueMax Mini Modular
3 fases

optioneel
(alleen bij CE-certificering)

CE
1 en 2: gr; 3 en 4: br;  
5 en 6: zw; PE: gn/ge

UL/CSA
1 en 2: rd; 3 en 4: br;  
5 en 6: zw; PE: or met gn/ge
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80

Nummers reserveonderdelen

13. Nummers reserveonderdelen

 1.  Nummeroverzicht van de reserveonderdelen met 
omschrijving 82 + 85
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Reserveon-
derdeel nr. Omschrijving

1103 Nevenas met spankop

1104 Hoofdas met spankop

1105 Rondsel z = 21

1106 Rondsel z = 32

1108 Vaste voetplaat

1111 Aanslag boordiepte M 12 x 1

1112 Geleidingsplaat

1114 Aanslagliniaal 800 mm

1115 Voetprofiel 465 mm

1116 Geleidingsschroef M 6 x 12

1120 KAPJE VOOR SPANKOP

1134 Nevenas met snelwisselkaak

1135 Hoofdas met snelwisselkaak

1151 Groefkogellager 6000 - RS

1155 Drukveer PM

1160a
Hoekschroefverbinding 1/8 “ 
(langer been)

1161 Inslagmof ø 10 x 12

1164 Vierkantige moer DIN 562 - M 8

1183 Rondsel z = 17

1184 Speciaal groefkogellager 607 - 2RS

1190 Speciale nevenas met spankop

1193 Rondsel z = 25

1197 Rondsel z = 23

1223 Greepstang met zwenkbeugel

1247 Schroefdraadpin DIN 553 - M8 x 40

1248 Carosserieplaat DIN 9021- A 8,4

1249 Zelfzekerende zeskantmoer DIN 982 - M 8

1250 Bus

1251 Kogelkop

1252 Schijfveer DIN 2093 B 22,5 GR 1

1264 Hoekschroefverbinding M 5 draaibaar ø 4 mm

1353 Kapje voor snelwisselkop

1551

Motor compleet met schakelaar = de volgende 
gegevens zijn vereist: 
1. type machine
2. serienummer
3. volt, hertz, fases, vermogen in kW

1553
Pasveer voor koppeling 
DIN 6885 - A 3 x 3 x 16

1637 Koppeling voor zuigerstang inclusief moer

1638 Schakelconsole

1651 Pneumatische cilinder DW 80 / 125

1656 5/2 weg-tastventiel 1/8“

Reserveon-
derdeel nr. Omschrijving

1659 Hoekschroefverbinding 1/4"

1661 Rechte steekschroefverbinding 1/8“ ø 6 mm

1662 Geluidsdemper 1/8“

1663 Luchtafvoer smoorterugslagklep

1664 Reduceernippel 1/41 x 3/8 A

1665 Onderhoudsunit 1/4“ compleet

1671 Koppelingsstekker NW 7,2

1680

Elektropneumatische schakelaar met kabel =  
de volgende informatie is vereist:
1. serienummer
2. volt, hertz, fases, vermogen in kW

1684 Afsluitdop ø 6 mm

1686 Afsluitdop ø 4 mm

1688 Snelontluchtingsklep G 1/8“

1689 Reduceernippel 1/8“ l x 3/8“ A

1690 Hoekschroefverbinding conisch, 2 x 1/8“

1738 Drukstuk voor neerdrukarm

1741 Bout voor neerdrukarm

1757 Pneumatische ronde cilinder, ø 33 mm

1760 Steekverbinding dubbele aansluiting ø 6 mm

1763 Geluidsdemper M 5

1765
Steekverbinding dubbele aansluiting ø 4 mm  
(3 x ø 4 mm)

1766 Steek-kruisverbinding ø 4 mm

1779 3/2 wegklep M5, veer terugzettend

1783 Steek-reduceerverbinder

1953 5/2 wegklep 1/8”

1955 3/2 weg voetklep 1/8”

1956 Dubbele nippel M5-M5

1964
Steek-hoekschroefverbinding R 1/8 
ø 4 mm MR 14.04.18

2001 Apparaatpoot Skiffy polyethyleen grijs

2002 Werkblad BlueMax Mini Modular

2003 Middenaanslag 39

2004 Insert voor werkblad

2005 Sluitmoer M  lang

2006 Geleidingszuil BlueMax Mini Modular

2007 Brug BlueMax Mini Modular

2008 Ventielplaat v. ventielserie PC104

2009 Motordrager BlueMax Mini Modular

2010 Spandoorn BlueMax Mini Modular

2011 Luchtafvoerbuis BlueMax Mini Modular

2012 Glijplaat BlueMax Mini Modular
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Nummers reserveonderdelen
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Reserveon-
derdeel nr. Omschrijving

2013 Kruisgreep machinegietijzer M 8 blindgat

2014 Glijlager IGUS J 30 x 34 - 30

2015 DU-bus, cilindrisch

2016 Schroefdraadinzet M 8

2017 Bowex Junior maat 19 d14 houders 2b

2018 Afdekking, compleet

2019 Tastrollenventiel NO d4 lineair

2020 Drijfwerkblok 6 assen MT BlueMax Mini Modular

2021 Drijfwerkdeksel 6 assen MT BlueMax Mini Modular

2022 Spanbout

2023 Boorbescherming 6 assen

2024 Afdichting 6 assen BlueMax Mini Modular

2025 Draadveer BlueMax Mini Modular

2026 Blinde as

2027 Bowex Junior maat 19 d10 naaf 1b

2028
Kabelisolatie (voor blaasmondstuk  
BlueMax Mini Modular)

2029 Klemhendel, star, M10 greeplengte 78

2030 Booropname met drukstuk en stifttap

2031 Sticker schaalverdeling BlueMax Mini Modular

2032 Schroefdraadstaaf M 6 103 lg

2033 Klep, aangepast

2034 Stelomhulsel BlueMax Mini Modular

2035 Dubbele U-houder BlueMax Mini Modular

2036 O-ring

2037 Kartelmoer, plat

2039 Trommel BlueMax Mini Modular

2040 Trommelhouder rechts

2041 Kogel kwaliteitsklasse 3

2042 Drukveer

2043 Aanslag L1 38 lang BlueMax Mini Modular

2044 Aanslag L2 68 lang BlueMax Mini Modular

2045 Aanslag L3 53 lang BlueMax Mini Modular

2046 Aanslag L4 50 lang BlueMax Mini Modular

2047 Blokkeerinrichting BlueMax Mini Modular

2048 Sticker scharnier

2049 Sticker rijboring

2050 Vleugelmoer eenzijdig M 8 rode kap

2051 Kogel kwaliteitsklasse 3

2052 Drukveer D1,0 x D6,0 x 16

2053 Schachtschroef

2064
Verlengingsplaat v. neerdrukarm  
BlueMax Mini Modular

Reserveon-
derdeel nr. Omschrijving

2065 Collisiebescherming BlueMax Mini Modular

2066 Klemplaat voor pn. neerdrukarm BlueMax Mini Modular

2067 Klemhendel, verstelbaar

2068 Zwenkbeugel

2069 Drijfwerkblok 9R

2070 Drijfwerkdeksel 9

2071 Afdichting 9 BlueMax Mini Modular

2072 Boorbescherming 9R/9W BlueMax Mini Modular

2073 Drijfwerkblok 9 assen 9W BlueMax Mini Modular

2074 Drijfwerkdeksel 9 assen 9W BlueMax Mini Modular

2075 Afdichting 9 assen 9 W BlueMax Mini Modular

2076 Draadveer 9W BlueMax Mini Modular

2077
Drijfwerkblok 3 assen Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2078
Drijfwerkdeksel 3 assen Selecta 52/9  
BlueMax Mini Modular

2079 Hoofdas (speciaal)

2080 Drijfwerkblok 3 assen 45/9,5 BlueMax Mini Modular

2081
Drijfwerkdeksel 3 assen 45/9,5  
BlueMax Mini Modular

2082 Terugslagklep M 5

2083 Smoorterugslagklep blokvorm d4

2084 Draaischakelaar klep 22-weg d4 N.C.

2085 Foldback-klem 2154190 zw. 41 mm

2086 Instelsjabloon BlueMax Mini Modular

2087
Aflegrek voor gereedschap BlueMax Mini Modular 
gepoedercoat

2088 Trommelhouder links

2089 Sticker 'Opgelet' voor schakelconsole

2090 Drijfwerkblok 38-9

2091 Drijfwerkdeksel 38-9

2092 Speciale hoofdas

2093 Speciale nevenas d10

2094 Speciale nevenas d7

2095 Voortzettingsaanslag
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14. Montagehandleidingen voor toebehoren

 1. Informatie 86

  Neerdrukarm 87

  Middenaanslag 88

  Indrukbeugel  89

  Ombouw van hand- op voetschakelaar 90 + 91

Montagehandleidingen
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1
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i

i

Luchtslang 
neerdrukarm links.

Luchtslang 
neerdrukarm rechts.

De blinde stop verwijderen uit de dubbele  
aftakking en de luchtslangen erin schuiven.

Neerdrukarm links

Luchtslangen van de neerdrukarm aansluiten  
(luchtslangen in de dubbele aftakking steken).

Neerdrukarm van de achterzijde van de machine.

Neerdrukarm

Neerdrukarm zoals op de afbeelding monteren.

Neerdrukarm rechts

Voordat u met de montage begint, dient u de machine in elk geval 
eerst stroom- en drukloos te schakelen! 
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Montagehandleidingen

Middenaanslag

De machinetafel in de juiste positie schuiven en met een  
inbussleutel vast aandraaien.

De middenaanslag in de juiste positie schuiven en met een 
inbussleutel vast aandraaien.

De middenaanslag en de machinetafel samen in de voetprofielen van de machine schuiven.

Schroeven met groefsteen aan de middenaanslag monteren.

Voordat u met de montage begint, dient u de 
machine in elk geval eerst stroom- en drukloos  
te schakelen!
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Indrukbeugel

Instelschroef voor 
de instelling van de 
rechte hoek van de 
indrukbeugel.

De draaifunctie van 
de beugel wordt 
geregeld door de 
schroef naar links/
rechts te draaien.

Voordat u met de montage begint, dient u de  
machine in elk geval eerst stroom- en drukloos  
te schakelen! 
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Montagehandleidingen

Ombouw van hand- op voetschakelaar

Voordat u met de montage begint, dient u de machine  
in elk geval eerst stroom- en drukloos te schakelen! 

De aansluitslangen van het handschakelaarventiel aan de 
achterkant van de machine verwijderen en het meegeleverde 
ventiel van de voetschakelaar aansluiten. Hierbij moeten de drie 
aansluitslangen volgens de nummers op het ventiel op de voet-
schakelaar worden overgenomen. 
De slang van aansluiting nr. 1 op aansluiting nr. 1 van het ventiel 
van de voetschakelaar. 
Op dezelfde manier moeten de aansluitingen van nummers 2 en 
4 worden verwisseld.

Ventiel voetschakelaar

Zie pneumatisch schema in de bedieningshandleiding van de 
machine  pagina 77.

Achterkant van de 
machine
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2

3
Het ventiel van de voetschakelaar met de twee hierbij gele-
gen schroeven van bovenaf op de aflegplank voor gereedschap 
schroeven (opgelet: de slangen mogen niet knikken).

Daarna de luchtklep opnieuw instellen (de machine moet voor 
120 mm arbeidsweg min. 6 seconden nodig hebben).

De zwarte slang van de voetschakelaar aan de vrije plaats van de 
slangaftakking bevestigen.

Blinde stop verwijderen.
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