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4. İşleticinin sorumluluğu
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1. Giriş
Bu işletim kılavuzunun ana amacı, AB Makine Direktifi

uyarınca „İnsan ve Makine“ güvenliğini sağlamaktır. Söz
konusu kılavuz, bu makine veya sistem ile çalışan bütün
personelin, özellikle operatör personelin kullanması için
hazırlanmıştır.
•O
 peratör / bakımdan sorumlu personel olarak önce bu
işletim kılavuzunu okuyun ve ayrıca makinenin kullanımı,
işletim güvenliği ve gerekli olan makineyi donatma, bakım
ve / veya onarım çalışmalarının talimatlara uygun olarak
güvenli şekilde yapılmasını açıklayan bilgileri öğrenin.
•K
 endinizin ve çevrenizin güvenliği ile, makinenin diğer
maddi değerlere veya çevreye zarar verilmeden işletiminin
gerçekleştirilmesi, ancak bu işletim kılavuzunda yer alan
işyeri koruma ve iş güvenliği bilgilerinin okunması, bilgi
sahibi olunması ve riayet edilmesi sonucunda mümkün olur.
• Müşteri ve / veya işletici olarak bu işletim kılavuzunun,
ilk işletmeye alma işleminden önce operatörün / bakım
personelinin eline geçmesini, daima makinenin yakınında
kullanıma hazır halde saklanmasını ve bu işletim
kılavuzunda yer alan açıklama ve uyarılar ile kurulum
yerinde geçerli olan teknik mevzuat, işyeri koruması ve iş
güvenliği bilgilerine vb. riayet edilmesini sağlayın.
B
 u nedenle işbu işletim kılavuzu, işleticinin kendi özel,
işletmesine özgü şartlarına / gerekliliklerine, belirli bir sistem
/ makine kombinasyonuna, özel kurulum şartlarına, özel
bağlantı türlerine ve / veya alet ya da parça özelliklerine
vs. uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarının
hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması ile birlikte
bunlara riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi konularında
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
2. Önemli açıklamalar
Değiştirme hizmeti
Bu işletim kılavuzu, değiştirme hizmetine tabi değildir.

Makinenin teslimatından sonraki değişikliklerde / eklemelerde
işletici, kendi sorumluluğu altında bu işletim kılavuzunu,
kendi hazırladığı veya Paul Hettich GmbH & Co. KG
tarafından gönderilen ekler ile güncelleyecektir.
Bütün teknik özellikler, veriler ve görseller kapsamında teknik

geliştirme amacıyla, makine üzerinde değişiklik ve iyileştirme
yapma hakkı her zaman için saklı tutulur.
Güncellik
Bu işletim kılavuzunda açıklanan kanun, yönetmelik, direktif

ve teknik kurallar vs. ile bunlardan türetilen bilgiler, bu
işletim kılavuzunun hazırlandığı tarihte geçerli olan güncel
bilgilerdir.
Bu bilgiler daima en yeni geçerli sürümde dikkate alınacak,

işletici tarafından kendi sorumluluğu dahilinde güncellenecek
ve daima en kısıtlayıcı (en kesin) sürümünde uygulanacaktır.
Ayrıca işbu işletim kılavuzu içeriğinin daha önce yapılmış

bir anlaşmanın, vaadin veya hukuki işlemin bir parçası veya
bunları değiştiren bir doküman olmadığını beyan ederiz.
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının bütün
yükümlülükleri, eksiksiz ve tek başına geçerli olan garanti
düzenlemesini de içeren ve bunlara atıfta bulunan teslimat
sözleşmesinden kaynaklanır. Sözleşme ile kesinleşmiş olan
garanti düzenlemesi, bu işletim kılavuzundaki uygulamalar ile
hiçbir surette genişletilemez veya kısıtlanamaz.

3. Bu işletim kılavuzunun geçerliliği
• Bu işletim kılavuzu sadece bu makine için geçerlidir.
• Makine ile ilgili sorularınızda ve yedek parça siparişinizde daima
Makine Seri No. bilgisini belirtin.
 u işletim kılavuzunda, teslimat kapsamına dahil olmayan donanım
B
parçaları hakkında yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme
amaçlıdır. Buradan hareketle, makinenin bu donanım

parçaları ile donatılması konusunda herhangi bir hak iddia
edilemez.
Geçerlilik alanı

B
 u işletim kılavuzu, AT Direktifleri ve Avrupa (uyarlanmış)
standartlarına vs. uygun olarak hazırlanmıştır. İşyeri
koruma, çevre koruma ve iş güvenliği yönetmelikleri ile
ilgili açıklamalar, duruma göre henüz uyarlanmamış ve
Almanya‘da geçerli olan UVV / GUV (iş kazalarını önleme
yönetmelikleri) veya ekteki Cihaz Emniyet Kanununda (GSG)
belirtilen DIN standartları veya teknik mevzuata uygundur.
Müşteri / işletici, kendi sorumluluğu dahilinde:
•M
 akinenin güvenli kullanımı ve onarımı açısından günlük
çalışmalara esas olarak, açıklanan kanunları, direktifleri vs.
inceleyecek ve bilgi sahibi olacaktır,
• Bunların ulusal / bölgesel / işletme içi yönetmeliklere dahil
edilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacaktır,
• Y etkili yerel, bölgesel veya ulusal merciler tarafından
öngörülen iş güvenliği veya koruyucu donanımlar
konusunda tamamlayıcı bilgileri kendi hazırlayacak ve ilk
işletmeye almadan önce yerine asacaktır.
Telif hakkını saklı tutma © 2012
Paul Hettich GmbH & Co. KG
D-32278 Kirchlengern
İşbu işletim kılavuzu, 09.09.1965 tarihli Telif Kanunu

(UrhG) uyarınca Paul Hettich GmbH & Co. KG firması adına
tescillenmiş ve korunmuştur. Bu aynı zamanda, çoğaltma ve
yayınlama ile tercüme edilme hakkını da içermektedir. Ayrıca
patentinin alınması ve / veya kullanım numunesi tescili ile
ilgili hakları da Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına aittir.
4. İşleticinin sorumluluğu
Müşteri veya işletici, kendi sorumluluğu dahilinde,

•M
 akine için geçerli işyeri koruma, iş güvenliği ve çevre
koruma yönetmelikleri ile tasfiye talimatlarına, bakım
ve onarım için geçerli yönetmeliklere riayet edilmesini
sağlayacaktır,
•M
 akine ve güvenlik tertibatları üzerinde talimatlara
aykırı tadilat yapılması veya ek ünite bağlanmasını
yasaklayacaktır,
•M
 akinenin uygun olmayan, usulüne aykırı ve kullanım
amacı dışında kullanılmasını önleyecektir.
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5. Servis
Danışmak istediğiniz konular olduğunda, teknik sorunlarda,

yedek parça temini vs. gibi durumlarda doğrudan
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına başvurunuz.
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AB Beyanı ve protokoller
2. AB Beyanı ve protokoller
1. AB Uyumluluk Beyanı

6

2. Önemli açıklama

7

3. Bilgilendirme belgesi

7

AB uyumluluk beyanı
2006/42/AB Makine Direktifi uyarınca, Ek II A
İşbu beyan ile		
Vahrenkampstraße 12 - 16
		
D-32278 Kirchlengern adresinde mukim
		
Paul Hettich GmbH & Co. KG firması,
Vahrenkampstraße 12-16, D-32278 Kirchlengern adresinde mukim
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının makinesi olan

BlueMax Mini Modular delme ve presleme otomatının
Yukarıda adı ve adresi belirtilen şirket, yukarıda adı geçen ürünün makine direktifiyle ve aşağıdaki ilgili düzenlemelerle
uyumlu olduğunu beyan eder:
2006/42/AT Makine Direktifi, 2014/35/AT Alçak Gerilim Direktifi
2014/30/AT EMV (Elektro Manyetik Uyumluluk) Direktifi

Aşağıdaki uyarlanmış Avrupa normları uygulanmıştır*:
EN ISO 12100
EN ISO 13857
EN ISO 14120

EN 60204-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN ISO 4414
tr

EN 349

2010; Makinelerin güvenliği – Genel tasarım prensipleri –
Risk değerlendirmesi ve risk azaltımı
2008; Makinelerin güvenliği – Üst ve alt uzuvlarla tehlikeli bölgelere ulaşılmasını
önlemek için güvenlik mesafeleri
2015; Makinelerin güvenliği – Ayırıcı koruma tertibatları –
Sabit ve hareketli ayırıcı koruma tertibatlarının tasarımına ve konstrüksiyonuna yönelik
genel talepler
2006/A1:2009; Makinelerin güvenliği – Makinelerin elektrik donanımı Bölüm 1: Genel talepler
2005; Elektromanyetik Uyumluluk (EMV) –
Bölüm 6-2: Temel standartlar – Sanayi işletmeleri için parazit sinyal dayanımı
2007/A1:2011; Elektromanyetik Uyumluluk (EMV) –
Bölüm 6-4: Temel standartlar – Sanayi işletmeleri için parazit sinyal yayılımı
2010; Akışkan tekniği – Pnömatik sistemler ile elemanlarında geçerli genel kurallar
ve iş güvenliği gereksinimleri
1993+A1:2008; Makinelerin güvenliği; Uzuvların sıkışmasını önlemek için uyulması gereken
minimum mesafeler

Üreticinin yazılı izni alınmadan sistemin tümünde veya sistemin bölümlerinde önemli değişiklikler yapılırsa, bu uyumluluk
beyanı geçerliliğini yitirir.
* Alt tedarikçiler tarafından uygulanan normlar için, bunların kendi özel AB Uyumluluk Beyanı veya Montaj Beyanına bakınız

AB dokümantasyon yetkilisinin adı / adresi:
Yer, Tarih:

Kirchlengern, 01.08.2017

Genel Müdür:
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Adı / İmzası

2. Önemli açıklama
Diğer kullanım ve tadilatlar
Y ukarıda açıklanan makine üzerinde ek donanım / tadilat
uygulanması halinde, AT Beyanının geçerliliğinin sona
ereceğini özellikle beyan ederiz.
Tadilatı gerçekleştiren şirket, AT Beyanına ilgili değişikliği
ekleyecek ve dokümantasyonu, güncel ve değiştirilmiş
donanıma göre tamamlayacak veya yeniden hazırlayacaktır.
(AT Makine Direktifi Madde 8 Par. 6)

 yrıca genel iş güvenliği talimatları, bakım ve onarım
A
direktifleri, çalıştırma ve işletim talimatları ile arıza
durumlarında öngörülen yönetmeliklere riayet edeceğimi
ve bununla yükümlü olduğumu beyan ederim. İlgili
yönetmeliklere riayet etmediğim durumlarda iş kazalarının
meydana geleceği, çalışanlara, maddi değerlere ve makineye
zarar geleceği konusunda bilgi sahibi olduğumu da açıklarım.

3. Bilgilendirme belgesi
 u protokolü imzalayanlar, aşağıda açıklanan bilgi ve verilerin
B
doğruluğunu imzalarıyla tasdik eder.
Tasdik
 u vesileyle, aşağıda tanımı açıklanan makinenin işletim
B
kılavuzunu:
Tanım		

BlueMax Mini Modular

Yapı türü

Delme ve presleme otomatı

Makine Seri No.
okuduğumu ve anladığımı tasdik ederim.

Ad
Bilgilendirmeyi yapan

Bilgilendirilen personel

Tarih
başlangıç /
bitiş

Yapılan bilgilendirmenin türü
Kullanma

İş güvenliği
yönetmelikleri

Bakım

Bilgilendirilen
personelin
imzası

tr
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Genel iş güvenliği yönetmelikleri
1. Temel bilgiler

3. Genel iş güvenliği yönetmelikleri
1. Temel bilgiler
		

8

8

Operatör için geçerli açıklamalar
Paul Hettich GmbH & Co. KG firması bu makineyi, son

2. Kılavuz hakkında açıklamalar

9

3. Bilgilendirici iş güvenliği önlemleri

9

4. İşleticinin yükümlülüğü

9

5. Kullanıcı için bilgiler

9

teknolojiye ve mevcut iş güvenliği yönetmeliklerine uygun
olarak imal etmiştir. Buna rağmen makine, usulüne aykırı
veya amacı dışında kullanıldığında veya iş güvenliği
talimatlarına riayet edilmediğinde, kişiler ve maddi değerler
için tehlike oluşturabilir.

6. Uzman personel ve bilgilendirilmiş kalifiye personel

9

Makinenin uzman personel tarafından kullanılması ve

bakımının itina ile yapılması sonucunda, makineden yüksek
performans elde edilir ve kullanım ömrü uzatılır. Bu nedenle,
bu bölümlere önemle dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

7. İşletim kılavuzu içindeki metinde yer alan semboller

10

8. Makinedeki tehlike bilgileri

10

9. Operatör personelin görev ve yükümlülükleri

11

10. Tehlikeler / Kalan riskler

11

11. Tehlike noktaları ve tehlike bölümleri

12

12. İndirme ve taşıma

12

Bu yükümlülüklere:

13. Makinenin kurulumu ve bağlantısı

12

14. Hazırlıklar

12

• makine üzerindeki ve metindeki iş güvenliği uyarılarını
anlamanız,

15. Makine işletimi, bakım ve onarım, kontrol

13

16. Çalışma

13

17. Bakım çalışmaları (koruyucu bakım)

14

18. Temizleme

14

19. Basınçlı hava

14

20. Elektrik sistemindeki çalışmalar

14

görmüş ve bunun için bilgilendirilmiş personel tarafından
yapılacaktır. Makine üzerinde ve makine ile yapılacak
bütün çalışmalar sadece, işbu kılavuzda açıklandığı şekilde
yapılacaktır. Bu nedenle işletim kılavuzunu mutlaka, makine
yakınında kullanıma hazır ve korunmuş şekilde muhafaza
edin.

21. Onarımlar (bakım ve onarım)

15

Genel, ulusal veya işletme içinde geçerli olan iş güvenliği

22. Yedek parçalar

15

23. Koruma tertibatları / Emniyet parçaları

15

		Dikkat!
		Makinenin kurulumu, malzeme ile donatımı, kullanımı
veya bakımı ile görevli olan her şahıs, bu işletim
kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

• çeşitli kumanda olanaklarının yerleşimini ve fonksiyonunu
öğrenmeniz de dahildir.
Makinenin kullanımı sadece, bu makine üzerinde eğitim

yönetmelikleri dikkate alınacaktır (örneğin iş gözlüğü,
koruyucu iş giysisi, kulaklık ve emniyetli iş ayakkabısı vs.
kullanımı gibi).

15

		Dikkat!

24. Ana akım beslemesi

15

25. Pnömatik iş güvenliği tertibatları

15

26. Tamamlayıcı iş güvenliği tertibatları

15

		Güvenlik konusunda yetki karmaşası yaşanmasını
önlemek için, makinenin kullanımı ile ilgili yetkiler
yanlış anlaşılmalara sebep vermeyecek şekilde kesin
olarak düzenlenecek ve bunlara riayet edilecektir.

27. Tasfiye ve çevre koruma

15

28. Emisyonlar

16

29. Makinenin güvenli çalıştırılması

16
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Operatör için geçerli açıklamalar
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 u işletim kılavuzu Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak
B
hazırlanmıştır ve daima makinenin yakınında bulundurulmalıdır.

Mekanik koruma tertibatları

2. Kılavuz hakkında açıklamalar

4. İşleticinin yükümlülüğü

Açıklamalar, makinenin bütün modelleri için geçerlidir. İşletim
kılavuzu içinde yer alan görseller gerçeğinden farklı olabilir,
fakat bu durum söz konusu görsellerin teknik bilgi içeriğini
etkilemez.

Çalışanlarınızın veya tarafınızdan görevlendirilen üçüncü
kişilerin, makine üzerinde güvenli ve risk oluşmadan
çalışmasından işletici olarak sadece sizin sorumlu olduğunuzu
dikkate alınız.

İşletim kılavuzu, makinenin onarımı ile ilgili herhangi bir
talimat içermez.

• Makine ile çalışan tüm ilgili personeli iş güvenliği, güvenlik
talimatları ve bu işletim kılavuzu içinde yer alan uyarıları
dikkate almakla yükümlü tutun.

İşletim kılavuzu, makine ve modüllerindeki çalışmaları
açıklayan bölümlere ayrılmıştır; ayrıca bu bölümlerde,
teslimatı yapılan model ile ilave veya alternatif donanımlar
da açıklanır. İstenilen bilgiler, fihrist sayesinde hızlı bir şekilde
bulunabilir.
İşbu işletim kılavuzunun, firmamızdan izin alınmaksızın
tamamının veya bir kısmının çoğaltılması veya üçüncü
şahıslara verilmesi yasaktır.
Makine, teknolojinin son durumuna göre tasarlanmış ve imal
edilmiş olup işletim güvenliğine sahiptir; kullanım amacına
uygun ve kararlaştırılmış teknik özellik verileri dahilinde
ve diğer işletim koşullarına uyumlu kullanıldığında işletimi
güvenlidir.
Tehlike!
Makine, operatör personel veya üçüncü şahıslar için
tehlike oluşturabilir; ayrıca kurulumu, donatımı, bakım
ve onarımı yeterli uzmanlığa sahip olmayan personel
tarafından talimatlara aykırı olarak yapıldığında veya
işletim güvenliği dahilinde çalıştırılmadığında makine,
çevre ve diğer maddi değerler için tehlikeler oluşabilir.
Makinenin kurulu olduğu yer ile işlenecek parçalar ve işletim
esnasında oluşacak emisyonlar (gürültü vs.) nedeniyle
personel, maddi değerler veya çevre için ilave tehlikeler
oluşabilir. Kullanım amacı itibariyle kaçınılmaz ve makine
üreticisinin sorumluluğu dışında olan bu tür tehlikelere karşı
işletici, uygun önlemler alarak tehlikeleri önlemelidir.
Uyarı!
Makinenin bu modelinin, patlama tehlikesi bulunan
bölümlerde kurulumu ve işletimi yasaktır.
3. Bilgilendirici iş güvenliği önlemleri
İşletim kılavuzunu makinenin hemen yakınında, operatör
ve bakım personelinin kolaylıkla ulaşabileceği mesafede
bulundurun.
Makinenin üzerinde bulunan tip etiketi, iş güvenliği ve tehlike
uyarı levhaları, ikaz ve metin bilgilerini daima iyi okunur
durumda tutun ve hasar gördüklerinde etiketleri / levhaları
derhal değiştirin.

• Tehlikeleri gidermeye veya iş güvenliği talimatlarına
uymaya yönelik, anında alınacak önlemleri belirleyin
veya bu tür tehlikelerin mevcut olduğu bilindiğinde
veya bir yönetmelik yerine getirilmediğinde oluşturacağı
olumsuzluklara karşı tedbir alın.
• İlk işletime almadan önce, uzun süre devre dışı kaldıktan
sonra, bakım ve onarım çalışmalarından sonra, makinenin
işletim güvenliğinin ve fonksiyon özelliklerinin uzman bir
kişi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• Makinede oluşan kusurların / arızaların derhal, uzman
personel tarafından eksiksiz bir şekilde onarılmasını ve
giderilmesini sağlayın.
• Operatör personeliniz ve görevlendirdiğiniz üçüncü
şahıslara makineden, kurulum yeri veya çevre koşullarından
kaynaklanacak sağlık tehlikeleri hakkında bilgi verin.
• Görevlendirdiğiniz bütün personelin iş sağlığı ve iş
güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlayın.
• Öngörülen kişisel iş güvenliği donanımlarının kullanılıp
kullanılmadığını denetleyin.
• Yapılacak bütün çalışmalarda sadece uzman ve
bilgilendirilmiş personel görevlendirin.
• Makinenin kullanımı ile bakım ve onarım çalışmalarındaki
yetki durumunu kesin olarak belirleyin ve bir gözetleme
personeli tayin edin.
• Makinenin kullanımı, bakım ve onarımı esnasında
oluşabilecek yetki karmaşasından kaynaklanacak tehlikeleri
mutlaka önleyin.
5. Kullanıcı için bilgiler
Kurulum, işletim, bakım ve onarım işlemlerinde oluşan atıkları
ve kullanılmış malzemeleri yönetmeliklere uygun olarak
tasfiye edin.
Her işletmeye almadan önce makine operatörü, makinenin
tehlike bölümü dahilinde herhangi bir kişinin veya cisimlerin
bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Kullanıcı, makineyi
sadece mükemmel durumda olduğunda işletecektir. Her
değişiklik derhal, bir sonraki yetkili amire bildirilecektir.
6. Uzman personel ve bilgilendirilmiş kalifiye personel
Makine üzerindeki çalışmalar sadece uzman, eğitilmiş veya
bilgilendirilmiş personel tarafından yapılacaktır:
• Görsel kontroller, incelemeler,
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• Kullanma (işletmeye alma, devre dışı bırakma), çalışmakta
olan makinenin görsel kontrolü,
• Devre dışı bırakılmış ve kapatılmış makinenin temizlenmesi,
• Çalışmakta olan makinede arıza arama ve devre dışı
bırakılan makinede mekanik / elektrik sistem arızalarının
giderilmesi,
• Bakım çalışmaları ve onarım,
• Devre dışı bırakma,
• Elektrikli cihazları çalıştırma, koruma tertibatlarını vs.
ayarlama,
• Elektrikli cihazları ve işletim malzemelerini değiştirme.
9

Genel iş güvenliği yönetmelikleri
7. İşletim kılavuzu içindeki metinde yer alan semboller
Açıklanan tehlike bilgileri veya ikazlar, makinenin güvenli
işletimi veya bakım ve onarımında dikkate alınması
gereken önlemlerin tümünü içermez. Makinenin belirli bir
kombinasyonu, özel kurulum koşulları veya kurulum yeri
özellikleri, özel bağlantı türleri, işletim koşulları, malzeme
ve parça özellikleri vs. gibi durumlar, ilave iş güvenliği
önlemlerinin alınmasını zorunlu kılabilir.
Bu nedenle işbu işletim kılavuzu, işleticinin, kendi özel
işletmesine özgü şartlara uygun olarak iş sağlığı ve iş
güvenliği kurallarının hazırlanması, geliştirilmesi ve
uygulanması ile birlikte bunlara riayet edilip edilmediğinin
denetlenmesi konularında yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

8. Makinedeki tehlike bilgileri
Makinede, BGV A8 Yönetmeliği uyarınca hazırlanmış tehlike
bilgileri, ikaz levhaları, uyarı metinleri bulunur. DIN 4844
(VBG 125) özel davranış tarzları.
Tehlike noktası ikazı.
Bu sembol, örn. sadece emniyet altına alınmış ve duran
makinede herhangi bir tehlike söz konusu olmadan açılabilen
veya sökülebilen koruma tertibatlarına işaret eder.

Tehlikelere doğrudan ikaz edebilmek için bu işletim
kılavuzunda, özellikle dikkate alınması gereken metin
bölümleri aşağıda gösterildiği şekilde işaretlenmiştir:
Tehlikeli elektrik gerilimi riski.
Bilgi!
Bu sembol, bir fonksiyon veya ayarlama hakkında
bilgi verir, ayrıca çalışma esnasında dikkat edilecek
noktalara işaret eder.

Bu sembol, örn. kumanda panolarında, elektrikli tahrik
üniteleri / cihazları / işletim malzemeleri üzerinde bulunur.

Uyarı!
Bu sembol, makine ile çalışma ve ayarlama hakkında
önemli bilgiler verir.
Tehlike!

Ellerin yaralanması uyarısı
Bu sembol, ellerin yaralanmasının mümkün olduğu tehlike
noktalarında bulunur. Bu bölüme ellerinizi sokmayın.

Bu sembol, makinedeki özel tehlikeler ve bunların
personel üzerindeki etkisi hakkında bilgi verir, ayrıca
tehlikeleri önleme ve makinenin doğru kullanımı ile
ilgili davranış kuralları bilgileri de verilir.
Dikkat!
Bu sembol, muhtemel yaralanma veya makinedeki
parçaların hasar görme tehlikesine işaret eder ve
ayrıca makine ile çalışmada dikkate alınacak davranış
kurallarını açıklar.
Gerilim!
Bu sembol, elektrik enerjisi ile çalışmalarda
oluşabilecek tehlikelere (elektrik çarpması) ve bu
tehlikelerin personeliniz üzerindeki etkisi ve ayrıca
makine ile çalışırken dikkate alınacak davranış
kurallarını açıklar.
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Ellerin yaralanması uyarısı
Bu sembol, hatalı ayarlama (kurma) nedeniyle ellerin
yaralanmasının mümkün olduğu tehlike noktalarında bulunur.
Bu bölüme ellerinizi sokmayın.

9. Operatör personelin görev ve yükümlülükleri
İş güvenliği ve güvenlik yönetmeliklerine riayet edin. Bütün
çalışmalarda uygun ve güvenli çalışma teknikleri uygulayın.
Daima, öngörülen kişisel iş güvenliği techizatlarını (iş
gözlüğü, koruyucu iş giysisi, kulaklık, emniyetli iş ayakkabısı
vs.) kullanın.
İş güvenliği techizatlarınızın mükemmel durumda olmasına
dikkat edin.
Uyarı!
Makinenin kurulum yerinde bu işletim kılavuzunda
açıklanan bir çalışmanın yapılması ile bilgilendirilmiş
her personel, önceden işletim kılavuzunu ve özellikle
bu güvenlik bölümünü okumuş ve anlamış olmalıdır.
İşletim kılavuzunu çalışma esnasında okumaya
başlaması durumunda çok geç olacaktır.
Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki konularda bilgi edinin:
• tehlikeler veya kalan riskler hakkında, diğer bir deyişle
makine üzerinde veya kurulum yerinde amacına uygun
fonksiyon kısıtlanmaksızın ortaya çıkan tehlikeler.
• örn. gürültü emisyonu gibi, makinenin işletimi esnasında
oluşabilen ek tehlikeler,
• örn. temizlik ve bakım çalışmalarında kullandığınız
temizleme malzemeleri,
• makinedeki koruma ve iş güvenliği tertibatları,
• donanım elemanlarının oluşturduğu muhtemel tehlikeler.
Bilgi!
Kaçış yollarını kapatmayın.
• Yangın söndürme sistemleri hakkında bilgi edinin ve yangın
söndürücüler üzerindeki bilgileri dikkate alın.
• Makine üzerinde çalışmayı, işletime alma veya devre dışı
bırakma işlemlerini sadece yetkili kişilerin yapmasına izin
verin.
• Makineyi her çalıştırma öncesinde, işletim güvenliği ve
işletmeye hazır olmayı sağlayın.
• Herhangi bir kimsenin çalışmaya başlayan makine, parça
taşınması, oluşacak emisyonlar vs. nedeniyle tehlike altında
olmadığını kontrol edin.
Tehlike!
Makinenin tehlike bölgesinde kişiler bulunduğunda,
kesinlikle makineyi çalıştırmayın.
Makineyi ancak, aşağıda açıklanan durumlar sağlandığında
çalıştırın:
• olası arızalar tamamen giderilmiş olduğunda,
• donatma ve bakım çalışmaları talimatlara uygun olarak
tamamlandığında,

Makineyi kullanırken yalnızca amacına uygun, üzerinize
oturan iş giysisi giyin ve uzun saçlarını sakının. Hareket eden
veya dönen makine parçaları nedeniyle, iş giysilerini kapma
veya içeri çekerek dolama tehlikesi bulunur.
Tespit edilebilir hasarlar veya kusurlar.
Makineyi günde en az bir kez inceleyerek, dıştan tespit
edilebilir hasar veya kusurlar olup olmadığını kontrol edin.
Makinedeki değişiklikleri, işletim tarzı veya koşullarında
oluşan farklılıkları veya parça özelliklerinde meydana gelen
değişiklikleri derhal, işletici tarafından belirlenecek bölüme
veya gözetim yetkisine sahip amire bildirin.
Tehlike!
İşletim ve / veya fonksiyon arızaları meydana
geldiğinde, özellikle bu arızalar kişisel iş güvenliğinizi,
ortam veya makine ile toplam tesisin işletim
güvenliğini etkilediğinde, derhal makineyi durdurun.
Temizlik ve bakım çalışmalarını sadece, makine dururken ve
emniyet altındayken yapın.
Elektrik fişini çıkarın, kumanda durumunu emniyet altına
alın.
Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makinenin yanlışlıkla
veya istenmeden çalıştırılmasını önlemek için, uzman
elektrik personeli tarafından devre dışı bırakılmasını ve
topraklanmasını sağlayın.
Özellikle koruma veya iş güvenliği tertibatları başta olmak
üzere, makine üzerinde kendi başınıza kesinlikle değişiklik
veya tadilat yapmayın.
Her türlü atığın yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmesi
için çevre koruma direktiflerini dikkate alın.
Makinenin kurulu olduğu yerde daima düzen ve temizliği
sağlayın.
Ayak takılması ve kayma tehlikelerini ortadan kaldırın.
10. Tehlikeler / Kalan riskler
Aşağıda açıklanan iş güvenliği bilgileri AT Makine Direktifi,
GSG, ProdHaftG kanunu vs. gibi yönetmeliklere uygun olup,
işleticiyi ve operatör personeli makinedeki tehlike noktaları
ve kaynaklarına karşı uyarma amacını taşır.
Tehlike bilgileri ve uyarıları aynı zamanda, makine üreticisi
tarafından amacına uygun kullanım etkilenmeden emniyet
altına alınamayan kalan riskleri de açıklar.
Tehlike!
Aşağıda açıklanan tehlike bilgileri, uyarılar ve bilgiler
dikkate alınmadığında, personelin ağır derecede
yaralanması, makinede veya diğer maddi unsurlarda
ağır hasar meydana gelmesi söz konusu olabilir.
Bu durumda risk tamamen işleticiye aittir.
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• aşınmış ve / veya hasarlı parçalar değiştirilmiş olduğunda,
• bütün koruma ve iş güvenliği tertibatları çalışır durumda
olduğunda.
Kişilerin veya makinenin güvenliğini herhangi bir şekilde
tehlikeye sokacak veya etkileyecek her türlü kumanda ve
çalışma tarzından imtina edilecektir.
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Genel iş güvenliği yönetmelikleri
11. Tehlike noktaları ve tehlike bölümleri
Çalışmakta olan makinedeki tehlike noktaları, fabrika
çıkışında uygun koruma tertibatları ile emniyet altına
alınmıştır.
Makine çalışırken elinizi, tehlikeli bölümlerin içine asla
sokmayın.
Bu makinedeki bütün çalışmalara başlamadan önce daima,
fişi prizden çıkarın.
Talimatlara aykırı bir şekilde ve makine çalışırken tehlikeli
bölüme girildiğinde veya örneğin temizleme, donanım veya
bakım çalışmaları için bölüm içine müdahale edildiğinde,
aşağıda açıklanan tehlikelerin meydana gelmesi mümkündür:

Ezilme tehlikesi
Takımlarda
Dönen makine
parçaları
kontrolsüz
hareketli parçalar
elektrikten kaynaklanan tehlikeler

örn. makine üniteleri ve bariyerler veya koruma tertibatları gibi hareketli ve sabit makine
parçaları arasında
kesme tehlikesi
veya makine üniteleri içine çekilme tehlikesi
yüksekten düşen, etrafa fırlayan, geri çarpan
parçalar ve pnömatik makine hareketleri veya
dışarı fırlayan parçalar
elektrikli cihazlara doğrudan veya dolaylı
temas halinde, vücut elektrik akımı altında
kalır

12. İndirme ve taşıma
Makine, modüller ve parçaların indirilmesi ile ağır yüklerin
kaldırılması işleminde, yalnızca uygun kaldırma aracı (vinç)
kullanın, makineyi işletme içinde taşımak için ise mümkün
olduğunca sadece forklift kullanın.
• Ağırlık 25 kg üzerinde olduğunda, indirme veya işletme
içinde taşıma işleminin elle yapılması yasaktır.
Tehlike!
Kaldırma araçları ile çalışırken kesinlikle, asılı olan
yüklerin altında durmayın veya çalışmayın. Ölüm
tehlikesi söz konusudur.
Kaldırma araçlarının kullanımında dikkat edilecek noktalar:
• Kaldırma araçlarının halatlarını sadece, makinenin
işaretlenen noktalarına (taşıma halkaları vs.) bağlayın.
• Sadece uygun, test edilmiş ve yeterli taşıma kapasitesine
sahip yük bağlama araçları (sapanlar, halatlar, zincirler,
kaldırma aparatları vs.) kullanın.
• Taşıma işleminde sadece uzman personel görevlendirin.
• Makineyi / modülleri daima yatay konumda pozisyonlayın
ve dikey kaldırın, asla eğik konumda kaldırmayın ve
çekmeyin.
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Kaldırma ve işletme içinde taşıma işleminde, makinenin
dışarı taşan parça ve donanım birimlerini zarar görmeye
karşı koruyun.
Kaldırılmış olan yükleri yumuşak bir şekilde ve itina ile
yere indirin; zemine koyduktan hemen sonra düşmeye /
devrilmeye, yuvarlanmaya, örneğin forklift çarpması ve
yüksekten düşebilecek cisimler gibi harici etkilere karşı
koruyun.
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13. Makinenin kurulumu ve bağlantısı
• Makineyi oturtmadan önce, üzerine koyulacağı çalışma
tezgahlarının yeterli taşıma kapasitesine / dayanıma sahip
olup olmadığının, bilirkişi tarafından kontrol edilmesini
sağlayın.
• Kurulum ve bağlantı çalışmalarının, kurulum yerindeki ek
tehlikeler nedeniyle olumsuz etkilenmeyeceğinden emin
olun.
• Makineyi, solventli malzemeler ile çalışılan bölümlerin
(örn. boyahaneler) yakınında kurmayın.
Uyarı!
Makinenin elektrik donanımı ile birlikte, patlama
tehlikesi bulunan bölümlerde kurulumu ve işletimi
yasaktır.
• Kurulacağı alanı iyi bir şekilde temizleyin. Kurulum yerinde
bulunan çöpleri, inşaat veya montaj artıklarını süpürerek
temizleyin.
• Kablo ve basınçlı hava tesisatlarını, makinenin çalışma
ve hareket alanı içinde ayak takılma tehlikesi olmayacak
şekilde döşeyin. Kablo veya hortum tesisatlarının
bükülmesi, ezilmesi veya aşındırılması yasaktır.
• Pnömatik aletler ile donanım birimlerinin bağlantısı, ayarı,
bakım ve onarımı teknik bilgi birikimi gerektiren işlemler
olup, bu çalışmalar sadece eğitimli ve uzman personel
tarafından yapılacaktır.
14. Hazırlıklar
İşletme içindeki hazırlıklar, fonksiyon kontrolleri, deneme
çalışması ve donatma işletimi
Makine üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yasağını
dikkate alın ve makineye, Paul Hettich GmbH & Co. KG
firması tarafından test edilip onaylanmayan ek donanımlar
monte etmeyin. Yapılacak en küçük değişiklik dahi, kontrol
edilemeyecek fonksiyon arızalarına yol açar ve bunun
sonucunda ciddi tehlike ve maddi hasar oluşturabilir.
Donatma işletiminde veya takım değiştirme sırasında,
kılavuzda açıklanan talimatlar uyarınca çok dikkatli çalışın.
Örn. makinenin yanlışlıkla veya yetkili olmayan kişiler
tarafından çalıştırılması sonucunda makinenin ani hareket
etmesini önlemek için, uygun tedbirler alın.
Çalışmalara başlamadan önce, ana şalteri veya şebeke
şalterini kapatın ve şalter konumunu emniyet altına alın.
Donatma ve ayarlama çalışmalarında:
• makine tarafından halen hareket ettirilen, sıkılan veya
işlenen ve / veya onay verilmeyen parçalara dokunmayın,
• makine nihai olarak kapatılmadan ve tamamen durmadan
kesinlikle takımlara dokunmayın,
• işletim sıcaklığındaki parçalara dokunmayın. Dişli kutusu
yüzey sıcaklığı, belirli bir işletim süresinden sonra yaklaşık
80° C olabilir.
Uyarı!
Bütün donatma veya ayarlama çalışmalarında bir
gözetleme personelinin, aniden meydana gelebilecek
bir tehlike durumunda makineyi kapatarak sizi
emniyet altına almasını sağlayın.

• Donatma veya takım değiştirme çalışmasında makinedeki
çalışma alanınızı yönetmeliklere uygun olarak toz emme
sistemi ile temizleyin; bu işlemi kesinlikle basınçlı hava
püskürterek gerçekleştirmeyin. Toz nedeniyle oluşan
kirlenmeler, ilerideki işletimde fonksiyon arızalarına ve /
veya maddi hasarlara yol açabilir.
• Takımları daima güvenli şekilde sabitleyin.
• Montaj ve bakım yardımcı malzemelerini, takımları,
temizleme bezleri, montaj atıklarını vs. tamamen
makineden çıkarın.
• Bütün bileşenlerin herhangi bir engel olmaksızın serbest
hareket edebilmesini sağlayın.
• Bütün bağlantı, donatma, bakım ve / veya onarım
çalışmaları tamamlandıktan sonra, makinenin işletim
güvenliğini ve işletime hazır olmasını kontrol edin.
• Bütün koruma tertibatlarının, yönetmeliklere uygun şekilde
monte edilip edilmediğini kontrol edin.
• İşletim koşulları nedeniyle üzeri kapatılamayan hareket
eden / dönen makine elemanları daima, ezilme, kesme,
içeri çekme, kapma, dolama ve üzerine çarpma gibi ciddi
yaralanma tehlikeleri arz eder.
• Talimatlara uygun olarak fonksiyon kontrolleri ve deneme
çalışmalarını gerçekleştirin, bunları özellikle güvenlik
tertibatları ve düzenli fonksiyonları üzerinde gerçekleştirin.
• Olası anahtarlama hataları ve bunların önlenmesi
konusunda bilgi edinin, ayrıca işletim sonuçları kusurlu
olduğunda gerekli önlemleri alın.
• Fonksiyon kontrolleri / deneme çalışması tamamlandıktan
sonra, makineyi operatör için tekrar işletime hazır duruma
getirin ve operatöre gerekli olduğunda yeni kullanım
hakkında bilgi verin.
15. Makine işletimi, bakım ve onarım, kontrol
Tehlike!
Makine çalışır durumdayken iş yerinizi terk etmeyin.
Hareket eden / dönen parçalara dokunmaktan kaçının.
Makineyi ancak tüm kurulum, bağlantı ve bakım çalışmaları
güvenli şekilde tamamlandıktan sonra işletmeye alın.
İşletmeye alma ve makineyi çalıştırma esnasında, makine
üzerinde hiç kimsenin çalışmamasını veya çalışmaya
başlayan makinenin herhangi bir kimseye zarar vermemesini
sağlayın.
Makineyi ancak aşağıda açıklanan durumlar sağlandığında
çalıştırın,
• olası arızalar tamamen giderilmiş olduğunda,

16. Çalışma
Hareketli makine parçaları ile sabit sınırlamalar (duvar, kiriş,
diğer makineler veya güvenlik tertibatları vs.) arasına, en az
1,0 metrelik emniyet mesafesi dahilinde paletleri veya diğer
cisimleri koymayın.
Tehlike!
Aktif bir makine (ana şalter ve akım beslemesi AÇIK)
her an hareket etmeye başlayabilir.
Makineyi ancak, fabrika çıkışında öngörülen koruma
tertibatları takılı olarak çalıştırın.
Tehlike!
Makinenin kurulu olduğu yerde sigara içmek, ateş

yakmak, açık ışık veya diğer ateş kaynaklarının
kullanımı kesinlikle yasaktır.

İşletim esnasında oluşan toz birikintilerini, düzenli ve işletici
tarafından belirlenecek aralıklarda temizleyin. Yangın ve
patlama korumasını dikkate alın.
Parça üzerindeki kalite kontrolü sadece, makine durduğunda
ve emniyet altına alındığında veya parça makineyi
terk ettiğinde ve güvenli şekilde yerine koyulduğunda
gerçekleştirin.
Makinenin işletimi esnasında daima iş gözlüğü, koruyucu iş
giysisi, kulaklık, emniyetli iş ayakkabısı vs. gibi tavsiye edilen
veya öngörülen kişisel iş güvenliği techizatlarını kullanın.
Çalışmakta olan makine veya muhafazaların / kapakların
arkasına veya görmediğiniz bölümlerin içine elinizi kesinlikle
sokmayın.
Tehlike!
Ezilme ve kesilme nedeniyle yaralanma tehlikesi

Kesinlikle
• makine nihai olarak kapatılmadan ve tamamen durmadan
takımlara dokunmayın,
• örn. dişli kutusu gibi işletim sıcaklığında olan sistem
parçalarına dokunmayın.
makineyi aşağıdaki durumlarda derhal durdurun, ana şalteri /
şebeke şalterini kapatın,
• anormal / olağan olmayan işletim durumları, sesler veya
titreşimler meydana geldiğinde,
• takım hasarları meydana geldiğinde veya takımların
sabitlenmesi yetersiz olduğunda,
• elektrik / pnömatik enerji beslemesinde arıza olduğunda.

• aşınmış ve / veya hasarlı parçalar değiştirilmiş olduğunda,

Arızanın sebebini belirleyin ve bu arızanın talimatlara
uygun bir şekilde, güvenli ve tam olarak uzman bir personel
tarafından giderilmesini sağlayın veya
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasını bilgilendirin.

• bütün koruma ve iş güvenliği tertibatları çalışır durumda
olduğunda.

Makinenin yeniden işletmeye alınmasına ancak, arıza veya
hasarlar tamamen giderildikten sonra izin verilir.

• donatma ve bakım çalışmaları talimatlara uygun olarak
tamamlandığında,

Tehlike!
Tehlike bölümü içinde donatma veya bakım
çalışmaları yapmaktayken, makinenin ikinci bir
personel tarafından çalıştırılmasına kesinlikle izin
vermeyin.

Kumanda yerinizi terk etmeden önce, makineyi kapatın ve
makinenin kapalı durumunun yetkisiz kişiler tarafından veya
yanlışlıkla değiştirilmesine karşı uygun önlemler alın.

Her çalışma sırasında, hareketli makine parçaları ile sabit
sınırlamalar (bina, koruma tertibatları vs.) arasında ezilme
tehlikesini dikkate alın.
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17. Bakım çalışmaları (koruyucu bakım)
Makinede yapılacak bakım ve onarım çalışmaları, yüksek bilgi

ve tecrübe gerektirir.

Bakım çalışmalarını ancak, işbu işletim kılavuzu uyarınca
yapılacak kapsamlı bir bilgilendirme ve eğitim sonrasında
gerçekleştirin.

Akım beslemesini kapatın.
Dikkat!
Toplam basınçlı hava sisteminin basıncı sıfırlanacaktır.
• Makineyi, en azından çalışma bölümünü, yönetmeliklere
uygun şekilde temizleyin.

Bakım / onarım çalışmalarını sadece, makine durduğunda ve
emniyet altına alındığında gerçekleştirin. Ana şalteri / şebeke
şalterini kapatın ve şalter konumunu emniyet altına alın.

• Pnömatik borular, hortumlar ve dişli bağlantıların
sızdırmazlığını ve dıştan görülebilir hasar olup olmadığını
düzenli olarak kontrol edin.

Çalışmakta olan makinede yapılması gereken ayar, donatma
veya bakım çalışmalarını kesinlikle tek başınıza yapmayın.

• Hortumları dikkatlice sökün. Dışarı yayılan basınçlı hava
toz kaldırabilir.

Bilgi!

• Açık hava konektörlerini kirlenmeye karşı koruyun.

Bu makinede her türlü kaynak çalışmasının prensipte
yasak olduğunu kesin olarak belirtiriz.

• Konektör, fiş veya şalterleri kesinlikle karıştırmayın. Aksi
taktirde hatalı fonksiyonlar gerçekleşecektir.

Koruma tertibatları, emniyet parçaları sökülmüş veya devre
dışı bırakılmış veya bypas edilmiş durumdayken, makinenin
çalıştırılması yasaktır.
Tehlike!
Maddi hasar oluşma tehlikesi.
Bakım / onarım çalışmalarında gevşetilmiş olan dişli
bağlantıları, çalışmalar tamamlandıktan sonra derhal uygun
takım kullanarak ve öngörülen sıkma tork değerleri ile sıkın.
Bütün çalışmalarınızı çok temiz yapmaya özen gösterin.
Kirler, fonksiyon arızalarına ve maddi hasarlara yol açar.
18. Temizleme
• Makineyi sadece toz emme sistemi ile temizleyin, kesinlikle
basınçlı hava püskürterek temizleme yapmayın.
• Yağlama malzemesi artıklarını sadece, kuru bir bezle
silerek temizleyin.
• Yağlı / gresli parçaları yıkamak için sadece, kullanımına
izin verilen temizleme maddelerini kullanın.
• Temizleme çalışmalarında, makine parçaları ile elektrik
sisteminde gözle görülebilir hasar olup olmadığını kontrol
edin.
• Makine temizlenirken tespit edilen arızaların / hasarların
derhal giderilmesini sağlayın.
• Yedek parça, değiştirilecek malzemeler vs. ile ilgili bilgileri
dikkate alın.
• Kullanılan bütün kimyasal maddelerde (temizleme
malzemesi vs.), ambalaj üzerindeki işaretleri ve iş güvenliği
bilgilerini dikkate alın. İlgili teknik sayfaları, malzemenin
üreticisinden talep edin.
• Lastik veya plastik malzemeden imal edilmiş parçalara
kesinlikle yağ, solvent veya temizleme malzemesinin temas
etmemesini sağlayın.
• Makine, parça ve donanım malzemelerinin
temizlenmesinde tahriş edici, kolay alevlenebilir veya
sağlığa zararlı solvent veya temizleme malzemesi ile
tehlikeli solvent içeren maddeler kullanmayın.
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Bilgi!

Gerekli olan onarımların sadece Paul Hettich GmbH & Co. KG
firması tarafından yapılmasını sağlayın.

Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, sökülmüş olan
mekanik veya elektrikli koruma tertibatlarını veya emniyet
parçalarını tekrar yerine takın.
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19. Basınçlı hava

20. Elektrik sistemindeki çalışmalar
Elektrik donanımı üzerindeki çalışmalar sadece, uzman
elektrik personeli tarafından yapılacaktır.
• Elektrik donanımı veya gerilim altında bulunan elektrikli
parçaların yakınında yapılacak çalışmalara başlamadan
önce, uzman elektrik personeli tarafından makinenin
gerilim beslemesinin kesilmesini ve topraklanmasını
sağlayın.
• Elektrikli tahrik üniteleri, cihazlar ve işletim malzemeleri
üzerinde çalışmaya başlamadan önce daima, bunların
gerilim altında olmadığını kontrol edin.
Tehlike!
Elektrikli cihazların işletiminde ve şebeke
bağlantısı gerçekleştikten sonra, cihaz veya işletim
malzemelerinin belirli parçaları zorunlu olarak
tehlikeli gerilim altındadır.
Makinedeki hasarlı ve sürtünmeden kaynaklanan aşınma
nedeniyle zarar görmüş kabloların veya sızdırmazlığını
yitirmiş kablo bağlantılarının derhal, uzman bir personel
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Sigortalar arızalandığında, yerine sadece orijinal ve
öngörülen akım değerine sahip sigortalar takın. Sigortaların
sık olarak atması halinde, elektrik donanımının uzman
personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• Bu çalışmalar esnasında, yetkili olmayan kişilerin çalışma
bölümüne girmesini yasaklayın.
• Güvenlik yönetmeliklerine ve DIN, EN veya VDE
direktiflerine riayet edilmemesi ve / veya ilgili
konularda bilgili olunmaması, elektrikli cihazlara/işletim
malzemelerine temas edilmesi halinde veya bunlar
üzerinde çalışmalarda, personelin sağlığına ağır derecede
zarar veren tehlikeler ve / veya maddi hasarlar oluşabilir.

21. Onarımlar (bakım ve onarım)
Makinenin mekanik parçaları üzerinde yapılacak her bakım
çalışması, yüksek bilgi ve tecrübe gerektirir.
Gerekli olan onarımların, sadece Paul Hettich GmbH & Co.
KG firması tarafından yapılmasını sağlayın.
Bilgi!
Makinenin fonksiyonunu veya aktif / pasif güvenliğini
etkilemesi halinde, makine üzerinde / donanımlarında
herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.
Makine üzerinde yapılacak onarım çalışmalarını ancak,
yeterli bilgiye sahip olduğunuzda gerçekleştirin ve bu işletim
kılavuzunda açıklanan talimatlara riayet edin.
Makinenin daima güvenli, fabrika çıkışındaki orijinal
durumunu tesis edin.
Tüm çalışmalarınızda sadece, mükemmel durumda olan
takım kullanın, iş güvenliği ve geçerli teknik kurallara göre
çalışın.
22. Yedek parçalar
Paul Hettich GmbH & Co. KG firması tarafından test
edilmemiş ve onaylanmamış olan yedek parçalar, donanım
parçaları veya değiştirilen malzemeler, makinenin aktif ve
pasif güvenliğini tehlikeye sokabilir. Yedek parçalar sadece,
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının uzman personeli
tarafından monte edilecektir.
Tehlike!
Aşınmış ve hasarlı parçalar işletim güvenliğini etkiler
ve derhal değiştirilmeleri gerekir.
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Yabancı marka
parçaların dayanıklılık ve işletim güvenliği konusunda
herhangi bir garanti verilmemiştir. Parçaların yanlış
spesifikasyonu, yetersiz kalitesi, yanlış düzenlenmesi
nedeniyle yüksek iş kazası tehlikesi vardır. Yabancı marka
yedek parça veya donanım malzemeleri kullanımında oluşan
riskler tamamen işleticiye aittir.
23. Koruma tertibatları / Emniyet parçaları
Makineyi ancak, koruma tertibatları ve emniyet parçaları
mükemmel şekilde çalıştığında işletime alın.
Uyarı!
Emniyet tertibatlarının demontajı, kapatılması veya
bypas edilmesi ile üzerlerinde değişiklik yapılması
kesinlikle yasaktır. Oluşabilecek olumsuz sonuçlardan
sadece işletici sorumludur.
Mekanik koruma tertibatları
• Hareket eden veya dönen makine parçalarına temas
koruması sağlayan tüm koruma tertibatları emniyet altına
alınacaktır.
• Makine çalışır durumdayken makine ve tehlike bölümüne
giriş, emniyet bariyeri ile kapatılarak engellenmiştir.
24. Ana akım beslemesi
Ana akım beslemesi şalteri, makineyi elektrik enerjisi güç
kaynağından ayırmaya yarar.
Örn. devre dışı bırakma işlemindeki gibi, makineyi akım
beslemesinden ayırmadan önce:
• makineyi boşaltın, bir başka deyişle bütün parçalar
makineyi terk etmiş olmalıdır,
• makineyi kapatın,

25. Pnömatik iş güvenliği tertibatları
Şartlandırıcıda bir rakor bulunur. Makinede yapılacak bütün
çalışmalarda bu rakor çıkarılacak ve böylece makinenin
basıncı anında sıfırlanacaktır.
26. Tamamlayıcı iş güvenliği tertibatları
Diğer güvenlik tertibatları işletme içi koşullar, yönetmelikler
veya yerel mercilerin mevzuatına uygun olarak, işleticinin
kendi sorumluluğu altında tesis edilecektir.
Sipariş teyidinde farklı bir madde bulunmadığında ve
kurulum planında, sipariş edilenden farklı bir durum
gösterilmemesi halinde aşağıda açıklanan emniyet
tertibatları,
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının teslimat kapsamına
dahil değildir.
• Makinede olası emisyonlar oluştuğunda dahi, yakınındaki
çalışma yeri veya ulaşım yollarını koruyan koruma
tertibatları.
• Forklift türü araçların makine veya kumanda yerine
çarpmasına karşı tesis edilen koruma tertibatları.
• İş kazalarını koruma yönetmeliği (UVV) uyarınca çalışma
bölümleri, ulaşım yolları ve zemin üzerindeki güvenlik
işaretlemeleri.
27. Tasfiye ve çevre koruma
Her tasfiye işlemi, yönetmeliklere uygun ve yasal mevzuat
dikkate alınarak gerçekleştirilecektir!
Revizyon ve bakım çalışmalarında (bakım ve onarım) oluşan
ve işleticinin kendi sorumluluğu altında tasfiye edilecek atık
maddeleri aşağıda açıklanmıştır:
• Yağlama, temizleme ve sarf malzemeleri,
• Makinenin aşınmış parçaları ile takımlar dahil her türlü
atıklar
Sıvı atıklar yeraltı suları için tehlike oluşturan maddeler olup
kapalı, onaylı bidonlar içinde toplanacak ve yönetmeliklere
uygun tasfiye merkezlerine teslim etmek üzere hazır
tutulacaktır.
Yere dökülen sıvıları derhal toplayın.
Kullanılmış yardımcı malzemeleri (örn. kullanılmış yağlar)
asla toprağa veya kanalizasyona karıştırmayın.
Her tasfiye işleminde işletme içi, yerel veya bölgesel
yönetmelikleri dikkate alın.
Makine kullanım dışı kaldığında ve tasfiye edileceği
zaman (demontaj veya hurdaya çıkarma), bütün parçalar
malzeme gruplarına göre ayrılacak ve tercihen geri kazanım
sistemlerine teslim edilecektir.
Yağlama sistemleri tamamen boşaltıldıktan ve
temizlendikten sonra (dişli kutuları vs.) nihai demontaj
işleminde, aşağıda açıklanan malzeme grupları oluşabilir:
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Metaller: Çelik, alüminyum (makine imalatında kullanılan
malzemeler),
Plastikler: PVC (hortumlar),
Elastomerler: Kablo kılıfları, contalar, elektrikli cihazlar /
işletim malzemesi.
Sökülen parçalar malzeme gruplarına göre ayrıştırılarak
toplanacak, geri kazanılamaz olan artıklar tasfiye edilecektir.
Tahrik üniteleri ve donatım parçalarının tasfiye edilmesinde,
elektronik hurda yönetmeliğini dikkate alın.

• makine duruncaya kadar bekleyin ve sonra ana şalteri
kapatın.
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28. Emisyonlar
Gürültü

Yoğun gürültü oluşan çalışmalarda kulaklık takın.
29. Makinenin güvenli çalıştırılması
Makine, levha tipi iş parçaları ve öngörülen mekanizmalar

için delik açma ve presleme uygulamasında kullanılan, yarı
otomatik bir delme ve presleme otomatıdır. Burada açıklanan
kullanım amacından farklı veya kapsamını aşan kullanımlar,
amaç dışı kullanımdır. Bu gibi amaç dışı kullanımlardan
kaynaklanan hasarlardan, üretici firma / tedarikçi sorumlu
değildir. - Bu durumda risk tamamen işleticiye aittir!

İşleme esnasında oluşan kuvvetler
İlerletme ve talaş kaldırma kapasitesini, sıkma tertibatının

tutma kuvveti ve iş parçası malzemesine göre ayarlayın!

Delme hızı ayarına bakın. Tutma sorunları yaşandığında, ilave

dayanak veya gerdirme elemanı kullanın.
Yangın tehlikesi

Bu makine üzerinde, taşlama ve kaynak çalışmalarının

yapılması temel olarak yasaktır.

çalışmasına izin verilir.

Yangın tehlikesi!

Makinedeki yetki durumu kesin olarak düzenlenecektir.

Kaynak yönetmelikleri ve iş kazalarını önleme

Makineyi terk etmeden önce makineyi kapatın. Makineyi

kesinlikle, gözetim altında olmadan çalıştırmayın! Fişi
prizden çıkarın, makineyi basınçlı hava şebekesinden ayırın
ve matkap ucunu sökün.
Kullanım alanı
Bu makinede sadece örneğin sunta, suntalam, MDF gibi
ahşap malzemeler ile masif ahşap vb. gibi levha türü iş
parçaları işlenebilir! Açıklanan kullanım alanı dışındaki
kullanımlarda, üretici firma hiç bir sorumluluk üstlenmez.
Örn. sadece elle tutulan veya talimatlara aykırı şekilde

sabitlenmiş iş parçalarının işlenmesi gibi, makine üzerinde
monte edilmiş ünitelerin amacı dışında kullanımında
yaralanma tehlikesi vardır.
Makine üreticisi tarafından imal edilmeyen ek cihazların

veya diğer tertibatların, kullanıcı tarafından kendi başına
monte edilerek makinenin değiştirilmesi yasaktır.
	İşlenecek olan ahşap malzemenin nemi maks. % 8 ve 12
arasında olmalıdır.
İş parçaları çalışma tezgahından dışarı taştığında dikkatli

çalışın. Bu gibi durumlarda, daha büyük çalışma tezgahı veya
büyük ebatlı tabla monte edin.
İşleme esnasında iş parçasını sabitleyin. Bastırıcıları kullanın.

Takımlar
Sadece test edilmiş, mekanik ilerleme için uygun takımlar

kullanın! Takımları güvenli şekilde sabitleyin!

Sıkma sistemi bulunan takımlarda, üretici firmanın (işletim

kılavuzunda matkap ucu değiştirme bölümüne de bakın)
bilgilerini dikkate alın.
	Sadece, mükemmel şekilde taşlanmış delici takımları
kullanın.
Ezilme tehlikesi!
Kullanma ve mekanizma beslemesi, daima ön taraftan

yapılmalıdır.
Toz

Ahşap tozu nedeniyle sağlık tehlikeleri!
Makine öngörülen toz emme tertibatları ile, toz koruma

yönetmeliği şartlarını yerine getirir.

Bazı çalışma kademeleri ve özel model iş parçalarında (örn.

çerçeveli kapaklar) tam bir koruma ve toz emişi mümkün
değildir. Bu gib durumlarda toz koruma maskesi takılacaktır!
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tasarlanmalıdır.

Bu makinede sadece, bilgilendirilmiş personelin

Makine şefi, makinenin bilgilendirilmemiş personel
tarafından işletilmesine izin vermemelidir. İş güvenliğine
aykırı talimatlar reddedilecektir!
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Yonga parçalar
İş parçaları, yonga parçalar etrafa fırlatılmayacak şekilde

yönetmeliklerini dikkate alın.
Patlama koruması

Makinede patlama koruması yoktur. Makineyi, boya yapılan

işletmelerin yakınına kurmayın!
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1. Genel bilgiler
Bu işletim kılavuzu daima, makinenin kurulum yerinde
saklanacak ve hazır bulundurulacaktır. Güvenli bir işletim
ve makinenin talimatlara uygun olarak kullanımı için,
işletim kılavuzunu ve özellikle iş güvenliği yönetmeliklerini
okumuş ve anlamış olmak çok önemlidir. Bu işletim
kılavuzunda açıklanan iş güvenliği yönetmelikleri ile kullanım
talimatlarına harfiyen riayet edilecektir.
Düzenli aralıklarla, güvenlik tertibatlarını ve bu makinenin
çalışma süreçlerini kontrol edin.
Tehlike!
Kurulum, işletmeye alma, kullanma, bakım ve onarım
çalışmaları ile görevendirilmiş olan her personel,
işletim kılavuzunu okumuş ve özellikle anlamış
olmalıdır.
2. Amacına uygun kullanım
Bu makinede sadece sunta, suntalam, MDF gibi ahşap
malzemeler ile masif ahşap vb. gibi levha türü iş parçaları
işlenebilir!
Kötü amaçla kullanım
Makine üreticisi tarafından imal edilmeyen ek cihazların veya
diğer tertibatların, kullanıcı tarafından kendi başına monte
edilerek makinenin değiştirilmesi yasaktır.
Her türlü farklı veya benzer kullanımlar veya bu makinenin
kapsamını aşan kullanımlar, amaç dışı kullanımdır ve bu tür
kullanımlara izin verilmez.
Bu gibi durumlarda oluşan hasarlardan,
Paul Hettich GmbH & Co. KG firması hiçbir sorumluluk
üstlenmez.

3. Amacına uygun olmayan kullanım
Amacına uygun olmayan ve talimatlara aykırı yapılan
kullanımda, makinenin eğitimli olmayan veya yetkisiz kişiler
tarafından kullanılması sonucunda personelin ve makinenin
zarar göreceği tehlikeler oluşabilir. Bu nedenle, bu makineyi
sadece eğitimli, bilgilendirilmiş ve görevlendirilmiş personelin
kullanmasına izin verilir.
Makinenin amacına uygun olmayan kullanımının anlamı:
• Bu makinenin talimatlara aykırı montajı, işletmeye
alınması, kullanım ve bakımı,
• Makinenin arızalı iş güvenliği tertibatları ile çalıştırılması,
• Talimatlara aykırı monte edilmiş koruma tertibatları ile
çalıştırılması,
• İş güvenliği ve koruma tertibatları fonksiyon dışındayken
çalıştırılması,
• İşletim kılavuzundaki nakliye, depolama, montaj, işletime
alma, işletim, bakım ve makineyi donatma ile ilgili konuları
kapsayan bilgi ve talimatların dikkate alınmaması,
• İşleticinin kendi başına yaptığı yapısal değişiklikler,
• İşleticinin, makinenin tahrik ünitesi üzerinde kendi başına
yaptığı değişiklikler (güç, devir sayısı),
• Özellikle aşınmaya maruz kalan makine parçalarının
yetersiz şekilde kontrol edilmesi,
• Talimatlara aykırı yapılan onarım çalışmaları ve
• Yabancı madde etkisi ve mücbir sebeplerden kaynaklanan
felaket durumları.
4. Fonksiyon ve makine açıklaması
Çalışma şekli
Bu makine yarı otomatik çalışır. İşlenecek olan bütün parçalar
makineye elle beslenir.
Örneğin sunta, suntalam, MDF gibi ahşap malzemeler ile
masif ahşap vb. gibi levha türü iş parçaları işleme tezgahı
üzerine koyulur ve sıkma tertibatı ile sabitlenir. Start
butonuna basıldığında delme işlemi başlatılır. Start butonuna,
delme işlemi tamamlanıncaya kadar basılacaktır. Entegre
presleme tertibatı ile, takılacak olan mekanizmalar bir kol
yardımıyla elle preslenerek monte edilir. Böylece işlem
tamamlanır.
5. Tip etiketi
Bilgi!
Tip etiketi makinenin üzerinde bulunur.
6. Sınır değerler
Donanım parçaları ve aksesuar, ayrıca tahrik motorları,
elektrikli / elektronik işletim malzemeleri vs. için aşağıda
açıklanan sınır değerler geçerlidir:
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• Ortam sıcaklığı: maks. 35° C
• bağıl hava nemi: yakl. % 65
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Bütün çalışmalarda, bu bölümde açıklanmış olan yönetmelik,
iş güvenliği ikaz ve bilgileri, iş güvenliği ve çevre koruma
yönetmeliklerini dikkate alın.
2. Dayama noktaları
Makine, modüller ve parçaların indirilmesi ile ağır yüklerin
kaldırılması işleminde, yalnızca uygun kaldırma aracı (vinç)
kullanın, makineyi işletme içinde taşımak için ise sadece
uygun taşıma araçları kullanın.
Ağırlık 25 kg üzerinde olduğunda, indirme veya işletme içinde
elle taşıma işleminin elle yapılması yasaktır.
Makinenin indirilmesi ve işletme içinde taşınması işleminde
forklift türü araçlar kullanıldığında, makinenin toplam ağırlığı
mutlaka dikkate alınmalıdır (bakın Teknik özellikler).

Ana elektrik akımı bağlantısı

24

Tehlike!

Basınçlı hava bağlantısı
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Kaldırma araçları ile çalışırken kesinlikle, asılı olan
yüklerin altında durmayın veya çalışmayın. Ölüm
tehlikesi söz konusudur!
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16. İzin verilen ortam koşulları
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17. Koruma tabakasının temizlenmesi
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Kaldırma araçlarının kullanımında dikkat edilecek noktalar:
• Kaldırma araçlarının halatlarını makinenin / modüllerin /
parçaların sadece işaretlenen noktalarına (taşıma halkaları
vs.) bağlayın.
• Sadece uygun, test edilmiş ve yeterli taşıma kapasitesine
sahip yük bağlama gereçleri (sapanlar, halatlar, zincirler,
kaldırma aparatları vs.) kullanın.
• yükleri bağlama işleminde sadece tecrübeli personel
görevlendirin,
• Makineyi / modülleri daima yatay konumda pozisyonlayın
ve dikey kaldırın, asla eğik konumda kaldırmayın ve
çekmeyin.
Kaldırma ve işletme içinde taşıma işleminde, makinenin
dışarı taşan parça ve donanım birimlerini zarar görmeye
karşı koruyun.
Kaldırılmış olan yükleri yumuşak bir şekilde ve itina ile
yere indirin; zemine koyduktan hemen sonra düşmeye /
devrilmeye, yuvarlanmaya, örneğin forklift çarpması ve
yüksekten düşebilecek cisimler gibi harici etkilere karşı
koruyun.
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3. Teknik özellikler

Makine ürün numarası

No. 9132099

U x G x Y (mm)

No. 9131498

No. 91314499

800 x 570 x 680

Ağırlık

yak. 40 kg

Kapasite verileri
Çevrim süresi

elle

Elektrik sistem verileri
Şebeke bağlantısı

400 V, 50 Hz, 3 fazlı

400 V, 50 Hz, 3 fazlı

230 V 60 Hz, 1 fazlı

6A

6A

6A

Besleme kablosu

1,1 kW

1,1 kW

1,6 kW

Anma akımı

2,64 A

2,64 A

2,64 A

maks. sigorta akımı

Pnömatik sistem verileri
Hava anma basıncı
Bağlantı

min 6 bar, maks. 7 bar
6 bar / 100 psi

Ortam koşulları
Sıcaklık
bağıl hava nemi
maks. gürültü seviyesi

maks. 35° C
yak. % 65
> 80 dB
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4. Donanım
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Poz.

Tanımlama

Açıklamalar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
¡
“

Motor şalteri

Elektrik beslemesi açık / kapalı

Şartlandırıcı

Basınçlı hava beslemesi 6-7 bar

Kumanda elemanları, şalter

Elektrikli kumanda elemanları, şalter ve buton

Akım beslemesi

16 A soketli bağlantı kablosu

Ayak şalteri

Delme stroğu devreye alma şalteri

Sarkaçlı dayanaklar

Levhalar için ayarlanabilir dayanaklar

Bastırma elemanı

Basınçlı hava kontrollü sıkıştırma tertibatı

Toz emme

Harici toz emme bağlantısı

Orta dayanaklar

Ayarlanabilir dayanaklar

Presleme çemberi

Elle kumandalı

Çalışma tezgahı ve tabla

Tabla ve çalışma tezgahı

Değişken delme otomatı

Çeşitli değişken delme otomatları için değişken yuva

22

5. İş güvenliği tertibatları

2

1

Poz.

Tanımlama

Açıklamalar

1

Koruyucu şeffaf kapak

Çalışmakta olan takımlara doğrudan müdahale etmeyi engeller.
Önemli! Çok dikkatli olunmalıdır.

2

„Start” butonu

Delme stroğunu başlatma butonu Butonu bıraktığınızda, delme
işlemi doğrudan durur ve sistem yukarı başlangıç pozisyonuna
geri döner.

Uyarı!
İş güvenliği tertibatlarının değiştirilmesi, manipüle
edilmesi veya devre dışı bırakılması yasaktır.
Dikkat!
Makinede ACİL KAPAT butonu veya ACİL KAPAT
tertibatları bulunmaz. Bu nedenle, makineyi
kullanırken ve çalışma yaparken çok dikkatli
olunmalıdır.
Tehlike!
Kullanıcı, bu makine için geçerli iş güvenliği
yönetmeliklerini dikkate alacak ve riayet edecektir.
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6. Gürültü emisyonu
Bu makinenin gürültü seviyesi 80 dB(a) üzerindedir. İşitme
hasarlarını önlemek için kulaklık takmanızı tavsiye ederiz.

Basınçlı hava bağlantısı
Toplam makine, merkezi basınçlı hava sistemine
bağlanacaktır.

Uyarı!

Basınçlı hava beslemesi, bir rakor 2 ile yapılacaktır.

Kulaklık takın.

İşletim basıncı, basınç regülatöründe 1 6 - 7 bar değerine
ayarlanacaktır.

7. Terazileme / Sabitleme
Genel bilgiler
Makine düz, yeterli taşıma kapasitesi olan sabit ayaklı bir
tezgah üzerinde kurulmalıdır.
Makine gevşeyip „hareket etmeye” ve devrilmeye karşı
emniyet altına alınarak kurulmalıdır.

Ayarlanan bu değer, manometrede kontrol edilecektir.
Bilgi!
Pnömatik sistem genel olarak yağlanmamış hava ile
işletildiğinden, sadece kuru hava besleyin.
9. Makinenin nakliyesi

Bilgi!

Ulaşım bölgesi

Emniyet altına alınmış makineler, iş kazalarının
oluşmasını engeller.

Bu makine, etrafındaki bölümde serbestçe yürünebilir ve
kolayca erişilebilir olacak şekilde kurulacaktır. Etrafta bulunan
malzemeler ortadan kaldırılacaktır. Makine etrafında prensip
olarak, en az 1,0 metrelik bir emniyet mesafesi bırakılacaktır.

8. Gerekli olan bağlantılar
Ana elektrik akımı bağlantısı
Elektrik bağlantısı 16 A değerindeki bir fiş 2 ile, önceden
hazırlanmış ve uygun şekilde sigorta ile donatılmış bir prize
1 yapılır.
Elektrik besleme kablolarında hasar olmamasına dikkat
edilecektir.
Hasarlı olması halinde değiştirilecektir.

Bilgi!
Bu makinenin taşınması sadece, izin verilen ve test
edilmiş taşıma ve kaldırma araçları ile yapılacaktır.
Bu makinenin güvenli biçimde durmasını sağlayın.
İşletmenizde geçerli iş kazalarını önleme yönetmeliklerini
daima dikkate alın.

Bilgi!
Elektrik bağlantısını uzman bir personelin kontrol
etmesini sağlayın.

1
1
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Taşıma

11. Teslimatın bütünlüğü

Taşıma işleminin yönetmeliklere uygun olarak yapılması
(kaydırmaz bağlama, pozisyonun emniyete alınması, ambalaj,
vs.) için uzman personel görevlendirin.

• Teslimatın kapsamını, sipariş teyid belgesinde veya bu
işletim kılavuzundaki kurulumda ve sevkiyatın ekindeki
sevk irsaliyesinde görebilirsiniz.

Taşıma işlemi genelde, kaldırma aracı (forklift vs.) veya
talimatlara uygun, onaylı taşıma araçları ile yapılacaktır.
Forklift ile yapılan taşımalarda, aracın yeterli taşıma
kapasitesi olması şarttır.

• Teslimatın elinize geçmesinden hemen sonra, parçaların
eksik olup olmadığını kontrol edin.

Taşımadan sonra, toplam makine üzerindeki taşıma hasarları
kontrol edilecektir, zira olası hasarlar sistemin fonksiyon ve
işletim güvenliğini etkiler.
Makineyi indirme
Daima iş güvenliği yönetmeliklerini dikkate alın. Bir kişi
tarafından 25 kg yük kaldırılmasına izin verilir. Toplam ağırlık
değerini dikkate alın.

• Herhangi bir parça eksik olduğunda, taşıma şirketine
derhal şikayetinizi (kayıp ihbarı) bildirin ve
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına da gecikmeden
bilgi verin.
12. Nakliye hasarlarının bildirimi
Makineyi teslim aldıktan ve araçtan indirdikten hemen sonra
taşıma hasarlarını, yani dıştan görülebilen hasarlar (kırılma,
çökme, bükülme, çatlak, vs.) olup olmadığını detaylı şekilde
kontrol edin.

Tehlike!

Taşıma hasarlarından şüphelendiğinizde derhal:

Uyarı! Yüksek derecede yaralanma ve iş kazası
tehlikesi söz konusudur!

• Taşımayı gerçekleştiren nakliye şirketine yazılı olarak hasar
bilgisi verin ve / veya

Aşağıdaki noktaları dikkate alın:
• indirme işleminde sadece tecrübeli, kalifiye personel
görevlendirin,
• yük bağlama araç ve gereçlerini dikkatli şekilde bağlayın ve
emniyete alın,
• yükleri kaldırırken, asılı olan yüklerin kesinlikle tehlike
oluşturmamasına ve
• daima dikey yönde kaldırmaya ve kesinlikle eğik olarak
çekmemeye dikkat edin.
Tehlike!
Asla asılı olan yüklerin altında durmayın ve
çalışmayın.
• Makineyi sarsıntısız ve darbe almayacak bir şekilde, dikey
konumda yere koyun. Bu işlemden sonra derhal, taşıma
araçlarından zarar görmeye ve devrilmeye karşı önlem alın.

• Nakliye hasarlarına karşı kendi sigortanızın bulunması
halinde, şüphelendiğiniz hasarı kendi yetkili sigorta
şirketinize yazılı olarak bildirin.
Bilgi!
İhbarın / şikayetin geç yapılması, sigorta teminatının
kaybolmasına yol açabilir.
Hasar ihbarı için olağan süre 24 saat (posta yolu ile) veya
teslimat yapıldıktan 7 gün sonradır.
Nakliye hasarlarının dokümantasyonuna aşağıda açıklanan
ekleri ekleyin:
• Fotoğraflar
• Hasarı tam açıklayan el çizimi, bunun için genel makine
çiziminin bir kopyasını kullanın ve
• ayrıntılı bir açıklama (rapor).

• Makinenin indirilmesi, taşınması ve ara depolanması
sürecinde çok itinalı biçimde davranın, dış hava şartlarına
ve darbe etkilerine, ve ayrıca üzerine cisimlerin düşmesine
karşı koruyun.

Ancak makinenin demonte edilmesinden sonra tespit edilebilecek olan ve „gizli“ hasarlar olarak tanımlanan nakliye
hasarlarını, nakliye şirketine / sigortaya bildireceğiniz rapora
dahil edin, diğer bir anlatımla dıştan görülebilir hasarların
gerçek kapsamını yazılı bir ihtirazi kayıt ile bildirin.

• Makine etrafındaki güvenlik bölümünü dikkate alın.

Hasar bildiriminin bir kopyasını mutlaka
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına da gönderin.

10. İşletme içi taşıma
• İşletme içi taşımada sadece, yeterli sağlamlık ve taşıma
kapasitesine sahip transpalet kullanın.
• Taşıma işleminde, makinenin sarsıntı ve darbeye maruz
kalmamasına mutlaka dikkat edin.

Makinenin veya donanım parçalarının demonte
edilmesi gerektiğinde, bu işlemlerin sadece
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının uzman personeli
tarafından yapılmasını sağlayın.

• Dışarı taşan parçaları (motor, taşıma zinciri, kablo grupları,
hortumlar, silindir), hasar görmemeleri için etkili şekilde
koruyun.
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Bilgi!
Forkliftler ile yapılan taşıma işleminde, bu tür araçlar
için geçerli yönetmelikleri dikkate alın.
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13. Ara depolama önlemleri
Makine teslim edildikten hemen sonra kurulmak ve
işletmeye alınmak için öngörülmüştür. Fakat bu işlemler
teslimattan sonraki yaklaşık 3 ay gibi uygun bir süre içinde
yapılmadığında, aşağıda açıklanan önlemlerin alınması
gereklidir:
• Boyasız metal parçalara, korozyona karşı koruyucu yağ
sürün.
• Kumanda ünitesi, elektrikli cihazlar/işletim malzemeleri,
tahrik motorlarının üzerini örterek, su ve toza karşı
koruyun.

Makinenin kurulacağı yer seçilirken, ilerideki onarım
çalışmalarının yer sıkıntısı çekilmeden yapılabilmesinin
mümkün olması göz önünde bulundurulacaktır.
16. İzin verilen ortam koşulları
• Makine sadece, kuru mekanlarda kurulacak ve işletilecektir.

• Terminal kutuları içindeki kablo girişlerini ve soketlerin
üzerini örtün / yapışkan bant ile bantlayın.
• Kablo demetlerini haşerelere karşı koruyun. Yüksek
esnekliğe sahip kablolar, fare ve sıçanların çok sevdiği
yiyecekler arasındadır.

• Makineye tüm harici mekanik yüklenmeleri önleyin.

• Elektrik motorlarının fanlarına temiz hava beslenmesi
sağlayın.
17. Koruma tabakasının temizlenmesi

• Depolama yönetmeliklerini de dikkate alın.

Makine fabrika çıkışında, yalnızca nakliye için bir koruma
tabakası ile kaplanmıştır.

Depolanmış makineleri, uygun önlemler alarak devrilmeye,
yüksekten düşen cisimlere, dıştan kuvvet etkisine (örn.
forklift çarpması), sarsıntılara ve titreşimlere karşı koruyun.

• Makine üzerindeki tozları ve nakliye esnasında oluşan
kirlenmeleri, kuru bir bezle silerek temizleyin.

14. Kurulum yerinde alınacak koruyucu önlemler
Bütün kurulum ve bağlantı çalışmalarında, bu bölümde
açıklanmış olan yönetmelik, iş güvenliği ikaz ve bilgisi, iş
güvenliği ve çevre koruma yönetmeliklerini dikkate alın.
Makinenin güvenli işletimi için, uzman personelin ilgili
talimatları dikkate alarak makinenin bu işletim kılavuzunda
açıklandığı şekilde kurulumunu / montajını yapması ve
gerekli olan bağlantıları gerçekleştirmesi şart koşulur.
Özellikle yüksek gerilim tesislerinde yapılacak kurulum
ve bağlantı çalışmalarında, enerji tedarik şirketinin
yönetmeliklerini ve bu çalışmalarda uzman personel
görevlendirilmesi gerektiğini dikkate alın.
Tehlike!
Bu noktalar dikkate alınmadığında, ağır yaralanma ve
maddi hasar oluşma tehlikesi söz konusudur.
• Alınacak tüm önlemlerden önce, kurulum yerindeki ve/
veya makine tarafından işlenecek malzemelerin içerdiği
veya tarafınızdan kullanılacak yardımcı maddeler (solvent
/ temizleme maddeleri vs.) ile ilgili tehlikeler konusunda
bilgi edinin.
• Çalışma bölümünü kapatarak, yetkisiz kişilerin girmesine
karşı önlem alın.
• Geçerli olan ulusal ve uluslararası iş güvenliği
yönetmeliklerine riayet edin.
Uyarı!
Makine üzerinde kaynak çalışması yapmak yasaktır.

26

Makinenin kurulumu tamamlandıktan sonra, müşteri
tarafındaki iş güvenliği tertibatları kolayca erişilebilir
ve işlevleri tam olacaktır. Makinenin müşteri tarafındaki
emniyet tertibatları bundan etkilenmemelidir.

• Makine, patlama tehlikesine korunmuş değildir. Makinenin
boyahane yakınlarına kurulması yasaktır.

• Makineyi, kuru bir yerde don olayına karşı korunmuş bir
yerde depolayın.
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15. Müşteri tarafındaki iş güvenliği tertibatları

• Temizleme işleminde kesinlikle soğuk temizleyici, solvent
veya diğer tahriş edici kimyasal maddeler kullanmayın!
• Nakliye işleminde takılmış olan bütün emniyet parçaları
sökülecektir. Bu emniyet parçaları, ileride tekrar kullanmak
üzere saklanmalıdır.

tr
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
1. İşletmeye almadan önce

6. İşletmeye alma / Deneme çalışması

Bilgi!
İlk işletmeye alma ve makinenin kabul işlemleri,
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının uzman
personeli tarafından yapılır.

1. İşletmeye almadan önce

28

2. Güvenlik kontrolü

28

3. İşletmeye alırken oluşan arızalar

28

4. Teslimat varyasyonları

29

1. Makine ürün numarası:
9 131 498 ve 9 131 499

İlk işletmeye alma işleminden önce, açıklanan temel ayarların
yapılmış, deneme ve test çalışmalarının gerçekleştirilmiş ve
makinenin işletime hazır olmasını sağlayın.

29

2. Makine ürün numarası: 9 132 099

29

İşletmeye alma işleminden önce, aşağıda açıklanan kontroller
yapılacaktır:

5. Opsiyonel aksesuar

29

6. Değişken delme otomatı

29

Değişken delme otomatı, 9 milli /
Değişken delme otomatı, 3 milli Selekta /
Değişken delme otomatı, 6 milli

29

Değişken delme otomatı, 9 milli

29

Değişken delme otomatı 90°, 9 milli

29

7. Kurulum, montaj ve bağlantı

29

8. Modüller

30

Değişken delme otomatı için presleme çemberi, 6 milli 30

• makinenin doğru kurulum ve yön ayarının yapılmış olması,
• istasyonlardaki bütün cıvata bağlantılarının sıkılığı,
• emniyet tertibatlarının mükemmel durumda olup olmadığı
ve
• elektrik ve basınçlı hava bağlantılarının doğru şekilde
bağlanmış ve sıkılmış olması.
2. Güvenlik kontrolü
Aşağıdaki durumlardan emin olun:
• Kurulum, donatma ve bakım çalışmalarının eksiksiz
bitirilmiş olduğu ve makinenin tehlike bölümünde kimsenin
bulunmadığı veya bu bölümde çalışmadığı,
• Bütün koruma tertibatlarının / kapakların monte edilmiş
olduğu,

Orta dayanak

31

İlerleme dayanakları

32

Tambur dayanakları

35

Bastırıcı

36

Elle kumanda / Ayak şalteri tadilatı

37

Bağlantı düzenlemesi

38

İşletmeye alırken aşağıdaki durumlarda, makinenin elektrik
beslemesini derhal kesin:

38

• anormal çalışma sesleri geldiğinde,

Basınçlı hava beslemesine bağlantı

39

• düzenli olmayan bir çalışma veya titreşimler halinde,

Elektrik güç kaynağına bağlantı

39

• takımlarda arıza meydana geldiğinde,

10. Deneme çalışmasının yapılması

40

• yardımcı ünitelerdeki arızalarda

El butonu:

40

• motorlarda çok yüksek güç çekişinde

Deneme çalışması bilgileri

40

• elektrik arızalarında ve

Ön koşullar

40

• takımların aşırı ısınması halinde.

9. Toz emme sistemine bağlantı

11. İşletmeye almanın sonlandırılması

41

• Basınçlı hava beslemesinin işletime hazır olduğu ve
• Kumanda elemanlarına serbest şekilde ulaşılabilir olduğu.
3. İşletmeye alırken oluşan arızalar

Tehlike!
Makine üzerinde, elektrik sistemi ve makine
donanımları üzerinde çalışma yapıldığı sürece,
makineyi kesinlikle işletmeye almayın.
Her fonksiyon arızasında, makinenin durma halini emniyet
altına alarak arıza sebebini tespit edin ve arızanın, uzman ve
bu tür işler için eğitilmiş personel tarafından giderilmesini
sağlayın veya gerekli uzmanlığa sahip olduğunuz takdirde
arızayı kendiniz giderin.

tr

Dikkat!
Makineyi ancak, arızalar / hatalar talimatlara uygun
ve eksiksiz şekilde giderildikten sonra çalıştırın!
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6. Değişken delme otomatı

4. Teslimat varyasyonları

Değişken delme otomatı, 9 milli / Değişken delme

Makine çeşitli varyasyonlarda sevk edilir.
1. Makine ürün numarası:
			

9 131 498
ve 9 131 499

Değişken delme otomatı ile birlikte kompakt yapılı delme ve

presleme otomatı

• Pnömatik strok, ayarlanabilir makine tezgahı
• Mekanik delme stroğu sınırlaması
• Dayama cetvelinin 22, 37, 57 mm derinlik ayarları için
2 adet tamburlu dayanak

otomatı, 3 milli Selekta / Değişken delme otomatı, 6 milli
Selekta tip menteşelerin deliklerinin açılması için üç milli

değişken delme otomatı (23/9).

Menteşelerdeki ve birleştirme aksamlarındaki deliklerin

açılması için 6 milli değişken delme otomatı

• Değişken delme otomatı, 3 milli, 		
Selekta delik şeması
9 131 503 1 adet
• Değişken delme otomatı, 6 milli

9 131 501 1 adet

• Hızlı mandren için 6 adet matkap ucu pensesi

• Değişken delme otomatı, 6 milli 		
hızlı mandren ve matkap ucu
penseleriyle
9 131 500 1 adet

• 1 adet takım gözü

Değişken delme otomatı, 9 milli

• 2 adet sarkaçlı dayanak

Sistem 32‘deki delik dizisi delikleri için değişken delme

• 1 değişken delme otomatı, 6 milli ve hızlı mandrenli

otomatı, ilerleme dayanağı ile

Elektrik donanımı:
• 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fazlı

9 131 498

• 1,6 kW / 230 V / 60 Hz / 1 fazlı

9 131 499 1

2. Makine ürün numarası:

9 132 099

Değişken delme otomatı ile birlikte kompakt yapılı delme ve

presleme otomatı

• Değişken delme otomatı, 9 milli

9 131 506 1 adet

• Değişken delme otomatı, 9 milli 		
hızlı mandren ve matkap ucu
penseleriyle
9 131 505 1 adet
Değişken delme otomatı 90°, 9 milli
Değişken delme otomatı 90° kaydırılmış,

• Pnömatik strok

Sistem 32 kızakları için

• Ayarlanabilir makine tezgahı

• Değişken delme otomatı 90°, 9 milli,

• Mekanik delme stroğu sınırlaması

• Değişken delme otomatı 90°, 9 milli,		
hızlı mandren ve matkap ucu
penseleriyle
9 131 507 1 adet

• Dayama cetvelinin 22, 37, 57 mm derinlik ayarları için
2 adet tamburlu dayanak
• 1 değişken delme otomatı, 6 milli ve hızlı mandrenli
• Hızlı mandren için 6 adet matkap ucu pensesi

9 132 097 1 adet

7. Kurulum, montaj ve bağlantı
BlueMax Mini Modular makinesi, güvenli şekilde

• 2 adet bastırıcı (sol / sağ)

ambalajlanarak sevk edilmektedir. Makineyi işletmeye hazır
duruma getirmek için bazı parçaların monte edilmesi gerekir.
Kurulum işleminden sonra, makinedeki nakliye tozları ve
koruma kaplaması (yağ) temizlenecektir.

• 1 adet kadranlı orta dayanak

Aşağıdaki sayfalarda, münferit modüllerin montajı

• 1 adet takım gözü

açıklanmıştır.

• 2 adet sarkaçlı dayanak

Makinenizin donanım modeline bağlı olarak ilgili çalışmalar,

Elektrik donanımı:

uzman personel tarafından yapılmalıdır.

• 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fazlı
5. Opsiyonel aksesuar
BlueMax Mini Modular elemanını isteğe göre konfigüre

etmek için aksesuar
• Bastırıcı

9 131 508 1 set

• Kadranlı orta dayanak

9 132 098 1 adet

• Delme otomatı için presleme çemberi

9 132 100 1 adet

• Ayak şalteri

9 132 101 1 adet

• Hızlı mandren için kör tapa

0 040 657 1 adet

• Mandren kör tapası

0 076 497 1 adet.
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
8. Modüller
Değişken delme otomatı için presleme çemberi, 6 milli
Presleme çemberi parçalarına ayrılmış olarak sevk edilir ve

ilgili çizime göre monte edilecektir. Presleme çemberi sadece
bu değişken delme otomatı, 6 milli ile kullanılacaktır.

Montajı tamamlanmış presleme çemberi.

1

2

tr

	Menteşeler ve bağlantı aksamlarının preslenmesinde
kullanılan presleme matrisinin sabitleme cıvataları.

Bunun için daima, montaj kılavuzlarını dikkate alın!
30

Presleme çemberinin, 6 milli değişken delme otomatına tam
doğru pozisyonlanması için kullanılan sabitleme cıvatası 2 ile
dayanak cıvatalı 1 yan sabitleme

Orta dayanak
Orta dayanak önceden monte edilmiştir.

1

1

Montaj hakkında bilgi:
Orta dayanak ile makine tezgahı aynı anda yerleştirilecektir.
9 131 498 ve 9 131 499 No.lu makineler için geçerlidir.

Kulis elemanı 1, rayların 3 profili içine yerleştirilecektir.
Orta dayanak, cıvata 4 yardımıyla sabitlenir.

3

4

4

3

Tezgahın alt bölümünün görünümü.

Orta dayanak monte edildikten sonra, tezgah plakası 6
istenilen pozisyona itilir ve cıvatalar 5 ile sabitlenir.

Bunun için daima, montaj kılavuzlarını dikkate alın!

5

6
tr
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
Orta dayanağın tezgah plakası içinde monte edilmiş durumu.
Orta dayanak yan taraftan, makine ile birlikte gönderilmiş
olan cıvatalar 4 ile sabitlenecektir.
Bunun için daima, montaj kılavuzlarını dikkate alın!

4

İlerleme dayanakları
9 milli değişken delme otomatında, ilerleme dayanaklarının
ön montajı yapılmıştır.

1

İlerleme dayanaklarının ayarı
İlerleme dayanağının yükseklik ayarı
Levha kalınlığına bağlı olarak sol ve sağ ilerleme
dayanaklarının yüksekliği, üst ayar halkası 1 ile
ayarlanacaktır. İlerleme dayanaklarının parmakları mümkün
olduğunca delik içine girmelidir. Aynı zamanda, iş parçası ve
dayanak arasında yak. 3 mm boşluk kalmalıdır (altına 3 mm
alyen anahtarı 2 koyun)

tr
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2

Bastırıcı şalteri/ delme stroğu kısaltması
Bastırıcı şalterini sıralık delik üzerine ayarlayın 3. Böylece
bastırıcı, delme işleminden sonra otomatik olarak açılır ve elle
açılmasına gerek kalmaz. Delme strok kısaltması döndürme
kolunu yanaştırın. Makineyi, motor kapalı durumdayken
delme pozisyonuna hareket ettirin ve kolu yanaştırın (Picto
sıralı delik görülebilir) 4.

3

4

İlerleme dayanağı ile delik delme
(burada sağ ilerleme dayanağı gösterilmiştir)
İş parçasını orta dayanağa doğru itin 5 (sıralı deliğin 1.
deliği, levha malzemesi 19 mm olduğunda = 10 mm)

5
Delme işlemini başlatın ve levha malzemesini, ilerleme
dayanaklarının sarkacı son deliğin üzerine kayıncaya kadar
sağa kaydırın. Şimdi levha malzemesini, sarkaç pimi tamamen
delik içine dikey olarak geçinceye kadar geri çekin. İş
parçasını, sarkacın dayanağına kadar çekin 6.

tr
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
Delik delme işlemini yeniden başlatın ve 1. delik delme işleminin
son deliği ile ikinci delik delme işleminin 1. deliği arasındaki
mesafeyi kontrol edin 7

7
Bu ölçü en uygun olarak, delikler içine takılacak iki adet 5 mm
pim ile kontrol edilebilir. Bu işlem için bir kumpas gereklidir,
kumpas ile pimler dıştan dışa ölçülür 8. Ölçüm sonucu 37 mm
olmalıdır (delikler arasındaki mesafe 32 mm + 2 kere 2,5 mm =
37 mm)

8

7

Ölçünün tam tutması halinde, ilerleme dayanağı yeniden
ayarlanacaktır.
Bu işlemde sarkacın cıvatası açılacak ve setuskur vida, bir
alyen anahtar ile içeri sıkılacak veya dışarı çıkarılacaktır (1 tur
döndürme = 0,8mm) 9

9

tr
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Tambur dayanakları
Tambur dayanaklarının ön montajı yapılmış ve ayarlanmıştır.
Makinenin her iki yanına tambur dayanakları 1 monte
edilmiştir.

1
İnce ayar, dayanak pimleri 2 ile yapılır.
Üç dayanağın ayarı, aşağıda açıklanan aralık ölçüleri ile
yapılmıştır:
a. 22 mm
b. 37 mm
c. 57 mm
Dördüncü dayanak, isteğe bağlı olarak yapılabilir ve monte
edilmesi gerekir. Bir adet dayanak cıvatası, makine ile birlikte
gönderilmiştir.
Örneğin değişken delme otomatı 90°, 9 milli için tezgahı
kadrana göre 69,5 mm ölçüsüne ayarlayın ve cıvatayı tezgah
profiline karşı sabitleyin.
Böylece değişken delme otomatının 1. delme mili temel
alındığında, plaka kenarına doğru 37 mm‘lik bir mesafe
oluşur.
Ayarlama yapmak için, tezgah plakası 3 sabitleme
cıvatalarının yardımı ile açılır. Her iki dayanak pimi 2
istenilen aralığa pozisyonlanır (döndürülür).
Ardından, tezgah 3 dayanak pimine doğru itilecek ve tekrar
sabitlenecektir.

3

2

Şekilde, sağ yandan görünüm gösterilmiştir.

Bunun için daima, montaj kılavuzlarını dikkate alın!
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
Bastırma elemanı
Bastırıcının (modül) ön montajı yapılmıştır.
Montajın yapılması sadece,
9 131 498 ve 9 131 499 No.lu makinelerde gereklidir.
Şekilde bastırıcının sağ tarafı gösterilmiştir, sol taraf için
bastırıcı simetrik olarak monte edilecektir.

2

Bastırıcının montajı.
Önce pimi 1 vidalayın.
Sonra ön monteli bastırıcıyı, kollu cıvata 2 ile sabitleyin.

1

Hortumu 2,
baskı silindirinin sıkıştırmalı yuvası 3 içine kaydırın.

3
2

Bunun için daima, montaj kılavuzlarını dikkate alın!
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Basınçlı hava hortumlarını 4, bir ikiz bağlantı elemanı 5 ile
birleştirin.
Bağlantıların sıkılığını kontrol edin.

5

4

Elle kumanda / Ayak şalteri tadilatı
Tadilat seti, gerekli olan bütün parçaları içerir.
Ayak şalterini, kaymayacak şekilde tabana koyun.
Valf, makinenin arka tarafına monte edilir ve basınçlı hava
hortumları ile birleştirilir.

Bunun için daima, montaj kılavuzlarını dikkate alın!
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
Bağlantı düzenlemesi

3
4

No.

Tanımlama

1
2
3
4

Bağlantı 1
Bağlantı 2

1
2

Ayak şalteri bağlantı valfı
Bağlantı 4

Kör tapayı 5, dağıtıcı parça içinden çıkarın ve basınçlı hava
hortumunu, ayak şalteri bağlantısına (konektör) bağlayın.
Bilgi!
Çalışmalar tamamlandıktan sonra daima, bir
fonksiyon testi gerçekleştirin.
Uyarı!
Basınçlı hava hortumları hasarlı ve bükülmüş
olmamalıdır.

5
Bu işletim kılavuzunun ekinde bulunan montaj
kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

9. Toz emme sistemine bağlantı
Makineyi bir toz emme sistemine bağlayın. Makinenin
zor alevlenebilen, esnek bir hortum aracılığıyla toz emme
sistemine bağlanma zorunluluğu vardır.

tr

Toz emme sistemi emiş hortumunu toz emme
bağlantısına 1 takın ve bir hortum klipsi ile sabitleyin.
Toz emme sisteminin hava hızı en az 20 m/sn olmalıdır.
Emiş hortumunun çapı: Ø 80 mm. Emiş hortumu, toz
emme bağlantısına yüklenilmeyecek şekilde döşenmelidir!

38

1

Basınçlı hava beslemesine bağlantı
Makineyi basınçlı hava şebekesine bağlamak için, besleme
borusunu hızlı bağlantı rakoru 1 ile hava filtre ünitesine
bağlayın.
Tavsiye edilen hava basıncı 6 - 7 bar, 100 PSI.

1

Elektrik güç kaynağına bağlantı
Güç beslemesi, 16 Amperlik bir fiş ile sağlanır.
İlk olarak, priz fonksiyonunun doğruluğunu bir uzman
elektrikçiye kontrol ettirin.

1

Ardından, fişi 2 prize 1 takın.
Makine, 400 Volt bağlantı gerilimi için tasarlanmıştır.
DIN VDE veya IEC standartlarına uygun bir fiş kullanın.
Şebekede bir ön sigorta öngörülmelidir.
Dikkat!
Motorun dönme yönünü kontrol edin.
Delme milleri sağa doğru dönmelidir.
Bilgi!
Motor veya tahrik mili sola döndüğü takdirde, fiş
içindeki faz değiştiriciyi ayarlamanız gerekir.
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
10. Deneme çalışmasının yapılması
	Bütün fonksiyonları güvenli şekilde test edebilmek için
önce, malzeme ve delme takımı olmadan bir deneme
çalışması yapılmasını tavsiye ederiz. Bütün fonksiyonlar
normal olduğunda, istenilen takım takılır.
	Bağlantıya göre fonksiyon testi için, el veya ayak şalteri
kullanılır.
	Malzemesiz deneme çalışmasını başlatın. Bu testten
sonra malzemeli bir test yapmalısınız.

1

	Çalışmaları kontrol edin. Bütün ayarlar doğru olduğunda
üretime başlayabilirsiniz.
El butonu:
1 = Buton
	El butonuna 1 basılması sonucunda, elle bir çalışma
işlemi devreye alınır.

2

	Çalışma sonlanıncaya kadar butona basılacaktır, aksi
taktirde işlem anında durdurulur.
2 = Döner şalter
Preslemeli delik delme seçimi, döner şalter yukarı bakar.
	Sadece bir sıralı delik delme seçimi, döner şalter aşağı
bakar.

3

3 = Buton
Bastırıcı kilidini elle açmak için.
4 = Ayak şalteri
	Ayak şalterine 4 basıldığında, bir çalışma kademesi
devreye alınır ve çalışma tamamlanıncaya kadar şalter
basılı tutulmalıdır, aksi taktirde işlem anında durdurulur.
	Ayak şalteri kullanıldığında, el butonu 1 fonksiyonu
devre dışıdır.

Deneme çalışması bilgileri
	Bütün ayarları yaptıktan ve kontrol ettikten sonra, bir
deneme çalışması gerçekleştirin.
Ön koşullar
• Gerekli olan bütün çalıştırma işlemleri uygulanmış
olmalıdır.
• Basınçlı hava açılmış olmalıdır.
• Makine, ilgili ürüne göre ayarlanmış olmalıdır.
• Makinenin sakin çalışmasına ve düzensizliklere dikkat
edin.
• Operatör daima, güncel işlem tarzı hakkında
bilgilendirilecektir.

tr
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4

11. İşletmeye almanın sonlandırılması
• Bütün servis ve ayarlama çalışmaları tamamlandıktan
sonra, yapılmış olan çalışmaların bir kontrolü gereklidir.
• Bütün cıvataların ve bağlantıların sıkılığını kontrol edin.
• Kontrol işleminden sonra ilk olarak, bir parça ile test işlemi
yapılmalıdır.
• Makine ancak kusursuz çalıştıktan sonra, işletmeye alma
işlemi sonlandırılabilir.
• Ardından makineyi kapatın ve üretimi operatör personele
teslim edin.
• Operatör daima, güncel olarak ayarlanan üretim hakkında
bilgilendirilecek ve işlem tarzı ile ilgili bilgi verilecektir.
• Bunun ardından üretim başlatılabilir.
Bilgi!
Servis çalışmalarından sonra, bütün koruma
tertibatlarının fonksiyonu kontrol edilecektir.

tr
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Ayarlama
1. Genel bilgiler

7. Ayarlama

İş güvenliği bilgileri
1 . Genel bilgiler

42

İş güvenliği bilgileri

42

Ayarlama personeli için bilgiler

42

2. Hazırlık

42

3. Takımlar / Yardımcı araçlar

42

4. Güvenlik kontrolü

42

5. Ayarlama (iş hazırlığı)

43

Çalışma takımları (matkap ucu)

43

Değişken delme otomatı, 6 milli,
Değişken delme otomatı, 3 milli (Selekta 22/9)

44

Değişken delme otomatı, 9 milli

44

Değişken delme otomatı 90°, 9 milli

44

6. Değişken delme otomatını değiştirme

45

Bu makinenin işletimi, bakımı, onarımı veya donanım
değiştirme işlemi ile görevlendirilmiş olan her personel,
işletim kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını okumuş ve
anlamış olmalıdır, ayrıca uyarılara riayet etmelidir.
Bu makinede görevli personelin yetki alanları kesin olarak
düzenlenmiş olmalıdır.
Bu bölümde açıklanan çalışmaların sadece, makine / tesis
hakkında çok iyi bilgiye sahip uzman personel tarafından
yapılmasını sağlayın.
Ayarlama personeli için bilgiler
Bakım ve onarım, ayarlama, arıza giderme gibi bütün
çalışmalar, sadece bilgilendirilmiş ve yetkili uzman personel
tarafından yapılacaktır. İş güvenliği açısından, tüm çalışmalar
esnasında tehlike durumunda emniyeti sağlayacak ikinci bir
personel bulunacaktır.
2. Hazırlık
Bilgi!

Temizlik

45

Dişli kutusunu yerleştirme

46

Şalter fonksiyonunun kontrolü

47

Ayarlama çalışmalarına başlamadan önce:

Presleme çemberi için presleme pozisyonu

47

Delik derinliği ayarı

48

• İş emri uyarınca hangi ayarlama çalışmalarının yapılacağını
kontrol edin.

Delme strok hızı (son pozisyon frenlemesi)

48

Sıralık delikler için delme strok sınırlaması

49

7. Bastırıcı ve orta dayanak

50

Bastırıcı

50

Orta dayanak

51

8. Tezgah plakası kenar mesafesi
Sarkaçlı dayamalar

51
52

Ayarlama çalışmasına başlamadan önce, kumanda ve
kontrol elemanları hakkında bilgi edinin.

• Makinede olası hasar olup olmadığını kontrol edin.
• Çalıştırma öncesinde ve sonrasında, iş güvenliği ve makine
fonksiyonlarını kontrol edin.
• Açıklanan temel ayarların yapılmış, deneme ve test
çalışmalarının gerçekleştirilmiş ve makinenin işletime hazır
olmasını sağlayın.
• Makineyi çalıştırma esnasında, makinenin çalışma
bölümünde yetkili olmayan hiç kimsenin bulunmadığını
kontrol edin.
3. Takımlar / Yardımcı araçlar
• Bütün takım ve yardımcı araçlar düzenli ve normal
durumda olmalıdır.
4. Güvenlik kontrolü
Aşağıdaki durumlardan emin olun:
• Kurulum, donatma ve bakım çalışmalarının eksiksiz
bitirilmiş olduğu ve makinenin tehlike bölümünde kimsenin
bulunmadığı veya bu bölümde çalışmadığı,
• Bütün koruma tertibatlarının / kapakların monte edilmiş
olduğu.
Tehlike!

tr

Makine üzerinde çalışma yapıldığı sürece makineyi
kesinlikle işletmeye almayın.
Her fonksiyon arızasında, makinenin durma halini emniyet
altına alarak arıza sebebini tespit edin ve arızanın, uzman ve
bu tür işler için eğitilmiş personel tarafından giderilmesini
sağlayın.
Gerekli uzmanlığa sahip olduğunuzda, gerektiğinde arızayı
kendiniz giderin.
Dikkat!
Makineyi ancak, bütün arızalar / hatalar talimatlara
uygun ve eksiksiz şekilde giderildikten sonra çalıştırın.

42

5. Ayarlama (iş hazırlığı)
Önce ilgili değişken delme otomatını seçin. Makinede 4
değişik varyasyon bulunur.

7

Çalışma takımları (matkap ucu).
İlk olarak, kullanılacak matkap ucunun ön montajı yapılır.
Bu ayar, bütün değişken delme otomatları için geçerlidir
Kullanılacak matkap ucunu 1, süngülü kilit 2 içine
yerleştirin ve alyen anahtar 3 ile iki cıvatayı 7 sıkın.

8

Matkap ucunu yerleştirirken, matkap ucunun sıkma
yüzeyinin 8 doğruluğuna dikkat edin. Cıvatalar bu yüzey
üzerinden matkap ucunu sıkmalıdır.
Ön monteli matkap ucu
Ön monteli takım 4 değişken delme otomatının 5 takım
yuvası içine yerleştirilir ve otomatın „hareket / dönme
yönünün” tersine doğru döndürülür.
Süngülü kilit sabitlenir.
Bütün takımlar güvenli şekilde sabitlenene kadar çalışma
işlemini tekrarlayın.

1

Kullanılmayan takım yuvaları daima, tapa 6 takılarak
kapatılacaktır.
Değişken delme otomatını çalıştırmadan önce,
çalışmalarınızı kontrol edin.
Matkap uçları yerine geçmiş ve bütün cıvatalar sıkılmış
olmalıdır.

2

Bilgi!
Renk işaretlemesini dikkate alın!
Kırmızı işaretli matkap uçları, sol yöne dönen miller için
kullanılacaktır.
Siyah işaretli matkap uçları, sağ yöne dönen miller için
kullanılacaktır.

3

4

6
tr
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Ayarlama
Değişken delme otomatı, 6 milli, Değişken delme otomatı,
3 milli (Selekta 22/9)
Bu değişken delme otomatları, bağlantı deliklerini delme ve
menteşeler ile bağlantı mekanizmalarını presleme işleminde
kullanılır.
Takımların (matkap ucu) yerleştirilmesi, bir çalışma tezgahı
üzerinde yapılır.
Delik
Bohrbild
şablonu
3 Spindeln
3 milli

Delik
Bohrbild
şablonu
6 Spindeln
6 milli

52

R
9

R
R

5,5

L

L

52

32

L
R
R

R
32

Değişken delme otomatı, 9 milli
Bu değişken delme otomatı, sıralı delikleri delme işleminde
kullanılır.

Delik şablonu
Bohrbild

L

L

L
R
32

L

32

R

R

R
32

L

32

32
256

32

32

32

Değişken delme otomatı 90°, 9 milli
Bu değişken delme otomatı, 90° açılı delikleri delme işleminde
kullanılır (kızaklar).
Makineye azami 5 mm çapında, en fazla 6 adet matkap ucu
takılabilir.
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Delik
şablonu
Bohrbild
L

L

L
R
32

44

L

32

32

R

R

R
32

L

32
256

32

32

32

32

6. Değişken delme otomatını değiştirme
Delikleri delme işlemi için, uygulamaya bağlı olarak ilgili
değişken delme otomatı kullanılacaktır.

1

Verilen örnekte, değişken delme otomatının nasıl
değiştirileceği gösterilmiştir. Değişken delme otomatı
değiştirilirken keskin takımların sebep olacağı yaralanma
tehlikesini önlemek amacıyla iş eldiveni takmanızı tavsiye
ederiz.
Uyarı!
Her takım değiştirme işleminden önce daima,
basınçlı hava hortumu çıkarılacak ve elektrik
beslemesi kesilecektir (fişi prizden çıkarın).

2

İlk olarak, takım aşağıya kayıncaya kadar her iki yıldız
sıkma kolunu 1 açın.

4

Emniyet çemberi 2, değişken delme otomatını 3 aşağıya
düşmemesi için tutar.

1

3

Değişken delme otomatı, kulp 4 yardımıyla tutularak
yuvasından dışarı çıkarılır. Bu esnada emniyet çemberini
2 bir miktar ileri geri hareket ettirin.
Değişken delme otomatını yana koyun.

Temizleme
Kullanmak istediğiniz değişken delme otomatını
yerleştirmeden önce, sıkma yüzeyleri 5 ve tahrik dişlisini
6 kuru bir bezle temizleyin.

5

Bilgi!
Kirlenmeler, tahrik parçalarının hızlı şekilde
aşınmasına ve üretim sürecinde arıza oluşmasına
yol açar.

6

tr

45

Ayarlama
Kılavuz pimleri 1 temizleyin.
Sıkma cıvatasının değişken delme otomatını güvenli şekilde
tutabilmesi için, kılavuz pim içindeki delik 2 temiz olmalıdır.

1

2

Hazırlanmış olan değişken delme otomatı, kulptan veya
çemberin 2 altından tutularak yerleştirilir.
Kılavuz pimin 1 sıkışmadan yerleşmesine dikkat edin.
Değişken delme otomatını yukarı doğru kaydırın ve emniyet
çemberini 3 yerine oturtun.

1

3

2

Yıldız sıkma kollarını 4 sıkın.

4

tr
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Şalter fonksiyonunun kontrolü
Değişken delme otomatı, 6 milli, bir menteşeye / bağlantı
elemanına delik delme ve presleme işleminde kullanılır.

1

Menteşeyi / bağlantı elemanını presleme işleminde, matkap
ünitesi tahriği kapatılmış olacaktır.

Presleme çemberini 2, kolu 3 kullanarak presleme pozisyonuna çevirin. Şalter 1 kol tarafından kumanda edilecek
ve motor, şalterin yardımı ile kapatılacaktır. Fonksiyonu
kontrol edin. Gerek duyulduğunda, şalter uygun şekilde
ayarlanacaktır.
Değişken delme otomatını her değiştirme işleminde veya
makine uzun süre devre dışı kaldıktan sonra, şalterin 1
düzgün fonksiyonu kontrol edilecektir.
Tehlike!
Şalter fonksiyonunda gerçekleşecek bir hata, ağır
yaralanmalara ve üretim arızalarına yol açabilir!

2

3

4
Gerek duyulduğunda, presleme çemberinin 2 pozisyonu
ayarlanacaktır.
Presleme çemberinin pozisyonu, ayar cıvatası 4 yardımıyla
tam olarak ayarlanabilir. Ayar cıvatası bu durumda, dayanak
cıvatasına 5 basacaktır.
Presleme çemberini 2 aşağıya döndürün ve presleme işlemi
sırasında pozisyonu kontrol edin.

5
2
tr

Gerek duyulduğunda, pozisyon doğru olana kadar ayarlama
tekrarlanacaktır.

47

Ayarlama
Delik derinliği ayarı
Delme stroğunun aşağıya doğru hareketi, dayanak ile
sınırlandırılır.
Levha kalınlığına bağlı olarak, delme stroğu isteğe göre
ayarlanacaktır.

1

Bunun için, dayanak 1 içindeki kontra somunu 2 açın ve
dayanağı istenilen yöne doğru döndürün.
Delik derinliği farklılıklarını önlemek için her seferinde kontra
somununu sıkın.
Bu işlemden sonra, bir deneme delme işlemi gerçekleştirin ve
kumpas ile delik derinliğini ölçün.

Delme strok hızı (son pozisyon frenlemesi)

2

7

8

İyi bir delme sonucu elde etmek için, delme işlemindeki
matkap ucu iniş hızı sınırlandırılabilir. Matkap ucu levhaya
temas etmeden hemen önce hız azaltılır.
Son pozisyon frenleme ayarını yapabilmek için, makinenin
arka tarafındaki strok silindiri 4 içinde bir ayar cıvatası 5
bulunur.
Ayar cıvatasının döndürülmesi ile strok hızı azaltılır veya
yükseltilir.
Valf içindeki ayar cıvatası 3 ile, delik delme işlemi
tamamlandıktan sonra bastırıcının sıkılı kalma süresi
ayarlanabilir, bu sadece sıralı delikleri delerken geçerlidir.
Ayar cıvatası 7 yardımıyla, delme strok hızı ayarlanır. Bu
ayar, el butonundan ayak valfına geçme işleminde gereklidir.
Ayak valfı kullanılırken delme strok hızı, ayar cıvatası 8 ile
ayarlanır.
Delik delme testi yaparak ayarı kontrol edin.

3
4
5

tr
Matkap ucunun dönmeye devam etmesi
Matkap ucunun dönmeye devam etmesi ayarlanabilir. Bu ayar
fabrika çıkışında yapılmıştır. Matkap ucunun dönmeye devam
etme ayarını değiştirmek için çekvalf 9 cıvatasını döndürün.
Bir delme testi yaparak ayarı kontrol edin.

9

48

Sıralı delikler için delme strok sınırlaması
Sıralı delik delme uygulamasında daha verimli çalışabilmek
için delme stroğu kısaltılabilir.

2

İşleme için, dayanak 1 kol 2 yardımıyla döndürülür.
Bu esnada, değişken delme otomatı 3 en alt pozisyonda
olmalıdır. Delme stroğunu devreye alma şalterini basılı tutun.
Bir sonraki iş çevrimi kısa strok ile gerçekleşir.
Tehlike!
Değişken delme otomatı hareket ettirilirken, bu
pozisyonda ezilme tehlikesi bulunur.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra, dayanak 1 geriye
çevrilecektir. İlgili kol, delme otomatının yan tarafındadır.
Bilgi!
Ayarlama çalışmaları tamamlandıktan sonra,
bütün çalışmaları kontrol edin.

1

3

1

tr
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Ayarlama
7. Bastırıcı ve orta dayanak
Bastırma elemanı
Levha kalınlığına bağlı olarak, bastırıcıların yüksekliği
ayarlanmalıdır.
İş parçası ile bastırıcı ayağının 3 arasında maks. 6 mm
mesafe olacaktır (gerektiğinde altına AA 5 alyen anahtar
koyun).
Aralığın ayarlanması için sıkma cıvatasını 2 açın ve
bastırıcıyı 1, tutma elemanı içindeki pozisyonunu
kaydırın.

1
2

Doğru yüksekliğe erişildiğinde, sıkma cıvatası sıkılacaktır.
Bilgi!
Ayarlama çalışmaları sırasında basınçlı havayı
kapatın!

maks. 6 mm

3
Delik delme işleminde iş parçasının güvenli şekilde
sabitlenmesi için, bastırıcı 1 pozisyonlanacaktır.
Ayarlamak için, sıkma kolu 4 açılacak ve bastırıcı
istenildiği gibi pozisyonlanacaktır.
Ardından, sıkma kolu tekrar sıkılacaktır.

1

Dikkat!
Kolu, delme kafasının altına doğru döndürmeyin.

4

tr
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4

Orta dayanak
	Orta dayanak 1, bağlantı aksamlarının işlenmesi için
veya sıralı deliğin ilk dayanağı olarak kullanılır. Çalışma
yönüne bağlı olarak, sağ veya sol dayanak kapağını yukarı
kaldırın.
	Ayarlama için, tırtıklı cıvatalar 2 gevşetilecek ve orta
dayanak elle ayarlanacaktır.
Ayarlama işleminden sonra tırtıklı cıvataları tekrar sıkın.

2

1

2

8. Tezgah plakası kenar mesafesi
	Tezgah plakasının değişken delme otomatına
(kenar mesafesi) olan mesafesinin ayarlanması, kadran
(elle) veya tambur dayanakları yardımıyla gerçekleşir.
	Cıvataları 3 bir alyen anahtar ile gevşetin ve tezgahı 4
istenilen yöne (ileri veya geri) çekin.

3

4

Kadran yardımıyla ayarlama
	Tezgah pozisyonu, kadran 5 yardımıyla istenilen ölçüye
göre ayarlanabilir.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra cıvataları sıkın.

tr
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Ayarlama
Tambur dayanakları ile ayarlama
Tambur dayanakları sabit mesafeleri belirler.
Ön ayarlı ölçüler: 22 mm, 37 mm ve 57 mm.
Tezgahı bir miktar geri çekin.
Ayarlama için, tambur dayanağı 2 istenilen pozisyona
döndürülür ve sabitlenir.

Mesafe 22 mm
Mesafe 37 mm
Mesafe 57 mm

Değişken delme otomatı,
Menteşe deliği için 6 mil
Değişken delme otomatı,
Sıralı delik delme için 9 mil
Değişken delme otomatı,
Sıralı delik delme için 9 mil

1

2

Bilgi!
Ayarı, makinenin her iki tarafında gerçekleştirin!
Tezgahı dayanaklara karşı 1 kaydırın ve tezgah içindeki cıvataları
tekrar sıkın.
Bir delme testi gerçekleştirin.
Sarkaçlı dayanaklar
Sarkaçlı dayanaklar, uygulamaya uygun olarak ayarlanır.
Ayarlama için, cıvata 4 gevşetilir ve sarkaçlı dayanak 5 ray
üzerinde kaydırılır.
Cıvatayı tekrar sıkın.

4
tr
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5
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İşletim
8. İşletim

1. Güvenlik kontrolü
Dikkat!

1. Güvenlik kontrolü

54

Genel bilgiler

54

İşletime hazır olma durumu

54

2. Çalıştırma

55

Hazırlık çalışmaları

55

Kullanma

55

Kumanda elemanı

56

İlerleme dayanakları

57

Menteşeleri presleme

60

3. İşletim esnasındaki arızalar
Arızanın giderilmesi
4. İşletim esnasındaki kontroller
Fonksiyon kontrolleri

61

Kullanma ve bu makine üzerindeki tüm servis
çalışmalarının sadece, yetkili veya bilgilendirilmiş
personel tarafından yapılmasına izin verilir. Daima,
işletme içinde geçerli iş güvenliği yönetmeliklerini
dikkate alın.
Bu makineyi çalıştırmadan önce,
• devam etmekte olan kurulum, donatma, ayar ve bakım
çalışmalarının eksiksiz bitirilmiş olduğunu,
• makinenin tehlike bölümünde hiç kimsenin bulunmadığı
veya bu bölümde çalışmadığını,
• bütün koruma tertibatlarının yönetmeliklere uygun şekilde
takılı olduğu ve

61

• basınçlı hava beslemesinin işletime hazır olduğunu kontrol
edin.

61

Genel bilgiler

61

• Üretim çalışmalarına başlamadan önce:
• Çalıştırma öncesinde ve sonrasında, iş güvenliği ve makine
fonksiyonlarını kontrol edin.
• Basınçlı hava beslemesinin işletime hazır olup olmadığını
kontrol edin.
• Makinenin, ilgili ürüne göre ayarlanmış olup olmadığını
kontrol edin.
Bilgi!
Makine fonksiyonları hatalı gerçekleştiğinde veya
makinede arıza meydana geldiğinde, derhal amirinize
bilgi verin.
İşletime hazır olma durumu
Makine, aşağıdaki durumlarda işletime hazırdır:
• önceden açıklanan tüm çalıştırma işlemleri yapılmış
olduğunda,
• bir deneme çalışması yapılmış olduğunda,
• basınçlı hava beslemesi açılmış olduğunda ve
• makine, ilgili ürüne göre ayarlanmış olduğunda.
Bunlar yapıldıktan sonra üretim başlatılabilir.
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2. Çalıştırma
Hazırlık çalışmaları
• Fişi prize takarak elektrik beslemesini oluşturun,
• basınçlı hava bağlantısını gerçekleştirin, açın ve
• malzemeyi hazırlayın:
Levhalar, menteşeler / bağlama elemanları vs.
Kullanma
Makineyi, ayak butonu veya kumanda ünitesindeki el

butonu ile kullanabilirsiniz. Ayak şalteri ile el butonunu
aynı anda kullanmanız mümkün değildir.
Ana şalter 1 yardımıyla, tahrik motorunun elektrik
beslemesini açın.
Ayak butonu 2 ve kumanda ünitesinin el butonu 3 için
aynı fonksiyonlar geçerlidir.
Her iki kumanda elemanına, çalışma kademesi komple

tamamlanana kadar basmaya devam edilecektir.

El veya ayak butonunu erken bıraktığınızda, makine

1

3

çalışma kademesini anında durdurur ve delme ünitesi
başlangıç pozisyonuna geri hareket eder.
İşlemi yeniden devreye almanız gerekir.

2
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İşletim
Kumanda elemanı
Kumanda elemanında, iki adet buton ve bir adet şalter
bulunur.

3

4

5

4a
No..

Tanımlama

Fonksiyon

3

El butonu „Start”

Delme işlemini başlatmak için butona basın ve delme işlemi sonlanıncaya kadar basılı tutun

4

Döner şalter

Delme ve presleme veya sadece delme arasında seçim
(4a = delme ve presleme) sadece değişken delme otomatı, 6 mil ile
veya değişken delme otomatı, 3 mil ile
(4b = sadece delme) sadece değişken delme otomatı, 9 mil ile ve
Değişken delme otomatı 90°, 9 milli

5

Buton
„Bastırıcıyı aç”

Seçici şalter (4a) ile birlikte kullanılır.
Bir menteşe preslendikten sonra, bastırıcının havasını boşaltır.

		Dikkat!
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		 Bütün çalışmalarda dikkate alın:
		Önce güvenlik!
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İlerleme dayanakları
9 milli değişken delme otomatında, ilerleme dayanaklarının
ön montajı yapılmıştır.
İlerleme dayanaklarının ayarı

1

İlerleme dayanağının yükseklik ayarı
Levha kalınlığına bağlı olarak sol ve sağ ilerleme
dayanaklarının yüksekliği, üst ayar halkası 1 ile
ayarlanacaktır. İlerleme dayanaklarının parmakları mümkün
olduğunca delik içine girmelidir. Aynı zamanda, iş parçası ve
dayanak arasında yak. 3 mm boşluk kalmalıdır (altına 3 mm
alyen anahtarı 2 koyun)

2

Bastırıcı şalteri/ delme stroğu kısaltması
Bastırıcı şalterini sıralık delik üzerine ayarlayın 3. Böylece
bastırıcı, delme işleminden sonra otomatik olarak açılır ve elle
açılmasına gerek kalmaz. Delme strok kısaltması döndürme
kolunu yanaştırın.
Makineyi, motor kapalı durumdayken delme pozisyonuna
hareket ettirin ve kolu yanaştırın (Picto sıralı delik görülebilir)
4.

3

4
tr
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İşletim
İlerleme dayanağı ile delik delme
(burada sağ ilerleme dayanağı gösterilmiştir)
İş parçasını orta dayanağa doğru itin 5 (sıralı deliğin 1. deliği,
levha malzemesi 19 mm olduğunda = 10 mm)

5

Delme işlemini başlatın ve levha malzemesini, ilerleme
dayanaklarının sarkacı son deliğin üzerine kayıncaya kadar
sağa kaydırın. Şimdi levha malzemesini, sarkaç pimi tamamen
delik içine dikey olarak geçinceye kadar geri çekin. İş parçasını,
sarkacın dayanağına kadar çekin 6.

6

Delik delme işlemini yeniden başlatın ve 1. delik delme işleminin
son deliği ile ikinci delik delme işleminin 1. deliği arasındaki
mesafeyi kontrol edin 7.
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Bu ölçü en uygun olarak, delikler içine takılacak iki adet
5 mm pim ile kontrol edilebilir. Bu işlem için bir kumpas
gereklidir, kumpas ile pimler dıştan dışa ölçülür 8.
Ölçüm sonucu 37 mm olmalıdır (delikler arasındaki mesafe
32 mm + 2 kere 2,5 mm = 37 mm)

8

7

Ölçünün tam tutması halinde, ilerleme dayanağı yeniden
ayarlanacaktır.
Bu işlemde sarkacın cıvatası açılacak ve setuskur vida, bir alyen
anahtar ile içeri sıkılacak veya dışarı çıkarılacaktır
(1 tur döndürme = 0,8mm) 9

9
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İşletim
Menteşeleri presleme
Menteşeleri presleme için değişken delme otomatı, 6 milli
gereklidir.
Üretim başlangıcında bir fonksiyon testi gerçekleştirin.
Menteşeyi preslerken motoru kapatmak için, çember
içeri katlanmış durumdayken emniyet şalterine basılmış
olmalıdır.

2

• Levhayı 1 dayanağa 3 karşı kaydırın.
• Ayak şalterine veya el butonuna basın.
• Bastırıcılar 2 levhayı sabitler ve delme işlemi uygulanır.
• Bastırıcılar devrede kalır ve levhayı sabitlemeye devam
ederler.

1

3
• Presleme matrisinin 4 içine bir menteşe yerleştirin.

4

• Presleme çemberini 6 kulp 5 yardımıyla, değişken delme
otomatının altına döndürün.
• Ayak şalterine (el butonu) tekrar basın.
(Bir eliniz presleme çemberinde, bir eliniz el butonunda
olacak.)
• Menteşe içeri preslenir.
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Bilgi!
Bağlantı aksamları da aynı şekilde preslenir.

6
60

5

• Butona 5 basın.
• Bastırıcılar yukarı kaldırılır ve levhayı alabilirsiniz.
Çalışma süreci tamamlanmıştır.

5
3. İşletim esnasındaki arızalar
Bakım ve onarım, ayarlama, arıza giderme, donatma,
bakım ve servis gibi bütün çalışmalar sadece,
bilgilendirilmiş, eğitilmiş ve yetkili uzman personel
tarafından yapılacaktır.
İşletim esnasındaki arızalar
Aşağıdaki durumlarda, makinenin elektrik beslemesini
derhal kesin:
• anormal çalışma sesleri geldiğinde,
• düzenli olmayan bir çalışma veya titreşimler halinde,
• hatalı parçalar nedeniyle sıkışmalar olduğunda,
• yardımcı ünitelerdeki arızalarda ve
• elektrik arızalarında.
Bilgi!
Bütün arızalarda daima, uzman personel
görevlendirilecektir.
Arızanın giderilmesi
• Amire / ayarlayıcıya bilgi verin.
• Kalan parçaları makineden çıkarın.
Dikkat!
Makineyi tekrar çalıştırmadan ve işletime devam
etmeden önce, arızayı ve / veya arıza sebebini
giderin.
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4. İşletim esnasındaki kontroller
İşletim gözetimi kullanıcı tarafından uygulanır.
• Kendi emniyetiniz ve makinenin kesintisiz işletim
güvenliği açısından günde / vardiya başına 1 ila 2 kez,
açıklanan gözden geçirme ve emniyet kontrollerini
gerçekleştirin.
Zorlayıcı işletim veya çevre koşullarında, vardiya başına
yapılacak kontrolleri fazlalaştırın.
Fonksiyon kontrolleri
• Makine sakin ve titreşimsiz çalışıyor mu?
• Sürekli olarak, değişiklikleri ve işletim seslerini kontrol
edin.
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Bakım / Temizleme
9. Bakım / Temizleme
1. Genel bilgiler
Elektrik sistemi parçaları üzerinde çalışmalar

1. Genel bilgiler
62
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2. Bakım ve onarım personelinin bilgilendirilmesi
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6. Bakım ve onarım talimatları
Genel
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Yetersiz, usulüne aykırı ve / veya zamanında yapılmayan
bakım çalışmaları tehlike potansiyelini artırır ve işletim
arızalarına, yüksek onarım masraflarına ve uzun süre kullanım
dışı kalmalara yol açabilir. Bu durumda risk tamamen
işleticiye aittir.
Elektrik sistemi parçaları üzerinde çalışmalar
Arızalı elektrik sistem parçalarının yerine sadece, aynı yapı
türüne sahip yedek parçalar takılacaktır.
Elektrik tertibatı üzerinde yapılan bütün çalışmalarda, bu
tertibatların akım beslemesini kapatın ve bunun uzman
personel tarafından yapılmasını sağlayın.
Tehlike!
Elektrikli işletim malzemeleri ve bu aletlerin bazı
parçaları, kapalı durumdayken dahi tehlikeli gerilim
altında bulunur.
Bu nedenle, elektrikli işletim malzemelerinin talimatlara
aykırı olarak kullanımı, ağır yaralanmalara ve / veya maddi
hasarlara yol açabilir.
Uyarı!
Elektrikli cihazların bakım ve onarımı sadece, uzman
personel tarafından yapılacaktır.
Her türlü çalışmaya başlamadan önce, ilgili cihazı şebekeden
ayırın ve topraklayın. Sadece, kullanımına izin verilen ve
cihaz yedek parça listesinde açıklanan yedek parçaları (örn.
sigortalar) kullanın.
2. Bakım ve onarım personelinin bilgilendirilmesi
Makinede çalışmaya başlamadan önce, makine ve bu
işletim kılavuzu hakkında bilgi edinin ve daima iş güvenliği
yönetmeliklerine uygun olarak çalışın.
Gerektiğinde, bu işletim kılavuzunun ekinde bulunan tedarikçi
firma kılavuzlarını da dikkate alın.
Bütün bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce,
aşağıdaki noktaları kontrol edin:
• makine güvenli şekilde durdurulmuş, yanlışlıkla veya
istenmeden çalıştırmaya karşı emniyete alınmıştır ve
• makinenin basınçlı hava beslemesi kapatılmış ve makinede
basınç sıfırlanmıştır.
Öngörülen bütün çalışmaları, gözetim görevini yürüten amire
bildirin.
Uyarı!
Aşınmış ve / veya hasarlı parçaları derhal değiştirin.
Aksi taktirde bu parçalar kendi iş güvenliğinizi,
makinenin işletim emniyetini ve çevrenizin güvenliğini
tehlikeye sokacaktır.
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Tavsiye:
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Paul Hettich GmbH & Co. KG firması tarafından test
edilmemiş ve /veya onaylanmamış olan yedek parçalar,
donanım parçaları veya değiştirilen malzemeler, makinenin
aktif ve pasif güvenliğini tehlikeye sokabilir.
Bağlantıları ve/veya dişli bağlantıları açma / sabitleme
işlemlerinde gerekli ölçünün dışına çıkan aşırı kuvvet
uygulamalarından imtina edin.
Bakım ve onarım çalışmalarında sadece, teknik açıdan
mükemmel durumda olan takımlar kullanın ve bunları iş
güvenliği ve talimatlara uygun şekilde uygulayın.
3. Makinenin durma emniyeti
• Makinenin elektrik beslemesini kesin (fişi prizden çıkarın).
• Basınçlı hava hortumunu (basınçlı hava beslemesi) çıkarın.
• Makineyi, yetkisiz kişilerin çalıştırmasına karşı emniyet
altına alın.
• Makineyi, ilgili bölümde açıklandığı şekilde temizleyin.
• İş kazalarını koruma yönetmeliği uyarınca makineye bir ikaz
tabelası asın.
Tehlike!
DİKKAT! Bakım çalışmaları!
Makineyi çalıştırmayın
Emisyon koruması yönetmeliğini dikkate alın
Atıkları (yıkama suyu, yağ ve gresler) toplayın ve
yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye edin.
Geçerli olan yönetmelikleri dikkate alın (örn. AbfG).
Makinenin boyasız metal parçalarına, temizleme sonrasında
koruma yağı sürün.
Lastik ve plastik parçalara gerektiğinde pudra sürün.
4. Makineyi temizleme
Makine prensip olarak, her kullanım sonrasında
temizlenecektir. Temizleme işlemi, bez ile silerek ve / veya bir
sanayi tipi elektrik süpürgesi kullanılarak yapılır.
Bilgi!
Makineyi kesinlikle, basınçlı hava püskürterek
temizlemeyin.
Hava püskürterek yapılan temizlemede pislikler, makinenin en
ücra köşesine kadar girecek ve özellikle conta ve rulmanlara
vs. zarar verecektir.

İşletim koşullarının gerektirmesi halinde, temizlemeyi kısa
aralıklarda yapın.
Makineyi,
• sadece yönetmeliklere uygun olarak toz emme sistemi
ile temizleyin, kesinlikle basınçlı hava püskürterek
temizlemeyin ve
• yağlama malzemesi artıklarını vs. sadece kuru bir bezle
silerek temizleyin.
Tehlikeli ve/veya yeraltı sularına zarar veren sıvılar (örneğin
yağ, temizleme veya solvent maddesi ile diğer kimyasal
maddeler) ile çalışırken, iş güvenliği ve ilgili yönetmelikleri
dikkate alın.
Kesinlikle tahriş edici, kolay alev alabilen veya sağlığa zararlı
solvent veya temizleme maddelerini, ellerinizi temizlemek
için kullanmayın.
Elektrik motorları
Kir ve toz aynı izolasyon tabakası gibi etki edeceğinden
ve bunun sonucunda motorda / bobinde aşırı ısınma
meydana geleceğinden, elektrik motorları düzenli olarak
temizlenecektir.
5. Bakım çalışmaları
Pnömatik sistem üzerinde çalışmalar
Pnömatik sistem üzerinde çalışmaya başlamadan önce
makineyi, en azından çalışma bölümünü, aşağıda açıklandığı
şekilde temizleyin.
• Pnömatik sistemin basınç boruları ve hortumlarındaki
basıncı sıfırlayın.
• Hortumları dikkatlice sökün. Dışarı yayılan basınçlı hava toz
kaldırabilir.
• Açık hava konektörlerini kirlenmeye karşı koruyun
(gerektiğinde üzerini yapışkan bant ile kapatın).
• Konektör, fiş veya şalterleri kesinlikle karıştırmayın. Aksi
taktirde hatalı fonksiyonlar gerçekleşecektir.
• Daima, mümkün olan azami temizlik ile çalışın. Pnömatik
sistem içindeki pislik veya toz, fonksiyon arızalarına ve
duruma göre ciddi maddi hasar oluşmasına yol açabilir.
Dikkat!
Pnömatik sistem içindeki bütün çalışmalar sadece,
bilgilendirilmiş ve uzman personel tarafından
yapılacaktır.

Tehlike!
Kısa devre tehlikesi nedeniyle, elektrikli parçalar
(tahrik üniteleri, kumanda cihazları vs.) sadece kuru
olarak (bez ile silerek) temizlenecek veya uygun
muhafazalar ile korunacaktır.
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Bakım / Temizleme
Şartlandırıcı

Genel

Şartlandırıcı sayesinde, hava hattındaki pislik, toz, su ve
yağ damlaları temizlenir. Toplama kabının zamanında
boşaltılmasına mutlaka dikkat edilecektir. Depo içindeki
sıvı seviyesi çok yüksek olduğunda, filtrenin etkisi yoktur.
Bunun sonucunda, valf ve silindir arızalanır ve daha hızlı
aşınır. Gerekli olan temizleme aralıkları işletme tarafındam
belirlenecektir, zira bu aralıklar mevcut basınçlı havanın
kalitesine ciddi oranda bağlıdır.

Makine üzerinde delme sırasında tozlar, düzenli olarak
temizlenecektir.

Şartlandırıcının kontrol camı içindeki su her gün kontrol
edilecektir.
Bilgi!
Basınçlı hava sistemlerindeki bütün çalışmalar
tamamlandıktan sonra, tüm cıvata ve tesisatların
sıkılığını kontrol edin.
6. Bakım ve onarım talimatları
İnceleme çalışmaları, makine ve parçalarının gerçek
durumunu tespit etmeye ve değerlendirmeye yarayan
önlemlerdir.
Bilgi!
İnceleme çalışmaları, önleyici bakımı ve kişisel
güvenliği sağlayan uygulamadır.
Zamanında yapılmayan inceleme çalışması, makinenin
amacına uygun olmayan kullanımı olarak tanımlanır.
Makine operatörü, her gün makinede gözle görülebilir bir
hata olup olmadığını kontrol edecek, oluşan arıza ve hataları
derhal giderecek veya gidermesi mümkün değilse ilgili
merciye bildirecektir.
Makine sadece mükemmel durumda olduğunda
çalıştırılacaktır.
Makinenin çevresi temiz tutulacak ve ayak takılma tehlikesi
bulunmayacaktır. Hava hortumları ile toz emme hortumları,
makine operatörünün hareketini etkilemeyecek şekilde
döşenmelidir.
Öngörülen bakım çalışmaları, belirtilen aralıklarda
yapılmalıdır. Gerektiğinde, işletici tarafından diğer uygun
bakım aralıkları açıklanacak veya ek çalışmalar belirlenecektir.
Makinenin haftalık temizleme işleminde, mümkün olduğu
takdirde, parçaların aşınması veya hasarlı olup olmadığı
kontrol edilecektir. Bir hasar ne kadar erken tespit edilirse,
onarım masrafları da o kadar düşük olur!
Montaj işlemi tamamlandıktan sonra, bütün dişli
bağlantıların sıkılığı kontrol edilecektir! Bu özellikle, dinamik
yük altında olan parçalar için geçerlidir.
Aylık bakım çalışmalarında, dinamik yük altında kalan dişli
bağlantılar numune usulü kontrol edilecektir!
Emniyet tertibatı fonksiyonlarının kusursuzluğu, düzenli
olarak (ayda en az 1 kez) kontrol edilecektir.
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Bütün elektrik kablolarının ve pnömatik hortumlarının, hasar
ve sıkılık durumu kontrol edilecektir.
Terminal kutularındaki kablo geçişlerinin sızdırmazlığı ve
sıkılık durumu kontrol edilecektir.
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Elektrik kabloları ve basınçlı hava boruları düzenli olarak
kontrol edilecektir.
Arızalı veya hasarlı parçaları derhal değiştirin. Sadece orijinal
yedek parçalar kullanın!

Arızalar / Giderilmesi
10. Arızalar / Giderilmesi

Genel arıza sebepleri

1. Genel bilgiler

65

2. İşletici tarafındaki arıza sebepleri
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3. Arıza arama
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Genel arıza sebepleri

65

Makine işlem akışında arıza
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4. Arıza mesajı

65

Arıza arama işlemlerinde, parçaları sökmeden önce aşağıdaki
kontrolleri gerçekleştirin:
• makinede ve / veya donanımında, gözle görülebilir bir hasar
var mı,
• makine temizlenmiş mi ve parça hareketlerini engelleyecek
veya etkileyecek toz birikintileri var mı,
• basınçlı hava beslemesi düzgün ve işletim basıncı izin
verilen tolerans değerleri (6 - 7 bar) arasında mı,
• elektrik şebeke değerleri, elektrik motoru (tip etiketi) ve
/ veya elektrikli cihazların değerleri ile örtüşüyor mu ve
motor koruması doğru ayarlanmış mı ve
• bakım çalışmaları zamanında yapılıyor mu.
Makine işlem akışında arıza
Bakım ve onarım, ayarlama, arıza giderme, donatma, bakım
ve servis gibi bütün çalışmalar sadece, eğitilmiş ve yetkili
uzman personel tarafından yapılacaktır.

1. Genel bilgiler
Bilgi!
Bütün arızalarda, öncelikle daima arıza sebebini tespit
edin.
2. İşletici tarafındaki arıza sebepleri
Teslimatı yapılan makine/tesis, fabrika çıkışında uzman
personelimiz tarafından fonksiyon kontrolünden geçirilmiştir.
Talimatlara aykırı ve amacına uygun olmayan kullanım
veya yetersiz bakım (zamanında / usulüne göre yapılmayan)
çalışmalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamına
girmez. Bu durumda risk tamamen işleticiye aittir.
3. Arıza arama
Dikkat!
Arıza arama işleminde yönetmelikler, ikazlar ve
bilgileri dikkate alın
Her arıza arama işleminde adım adım ilerleyin ve yaptığınız
bütün gözlemleri, test ve ölçüm sonuçlarını yazılı olarak kayıt
altına alın.

Bütün arızalarda daima, makine ayarlayıcısı
görevlendirilecektir.
Arızanın, makinenin hangi bölümünde meydana geldiğini
tespit etmeye çalışın.
Aşağıda açıklanan kontrolleri gerçekleştirin:
• şalter ayarları bozulmuş mu veya arızalı mı,
• hava hortumları sızdırıyor mu veya bükülmüş durumda mı
ve
• şalterlerin veya solenoid valflerin elektrik kabloları hasarlı
mı. Özellikle elektrik kablolarında, kablo kopması meydana
gelebilir.
4. Arıza mesajı
Yukarıdaki açıklamalar sorunu çözmede size yardımcı
olmadığında, lütfen Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına
telefon ederek destek alın.
Ancak detaylı bilgi ve arıza açıklaması elimize geçmesine
rağmen, bizim de size kısıtlı olarak yardımcı olabileceğimizi
lütfen unutmayın.

Mümkün olduğunca, arızanın hangi işletim durumunda
meydana geldiğini tam olarak tespit edin ve aşağıdaki
soruları yanıtlayın:
Makine hangi çalışma kademesini, son olarak tam doğru
şekilde uyguladı?
Arıza hangi çalışma kademesinden itibaren meydana geldi?
Arıza sık olarak mı yoksa arada bir mi meydana geliyor?
Arada bir meydana gelen arızalarda, arızanın belirli bir olay
veya

tr

meydana gelmeden hemen önce bir eylem ile bağlantısı olup
olmadığını araştırın.
Arıza sadece belirli parçalarda mı (malzeme, kalıp, özel
profiller) ortaya çıkıyor?
Bütün ilave donanımlarda / opsiyonlarda işletim kılavuzunu
dikkate alın.
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Demontaj / Tasfiye
11. Demontaj / Tasfiye
1. Genel bilgiler
		

Demontaj işleminden önce

67
67

2. Devre dışı bırakma

67

3. Demontaj

67

		

Genel bilgiler

67

		

Makinenin / tesisin demontajı

67

4. Tehlike durumları / Tasfiye

tr

66

67

1. Genel bilgiler
Makinenin demontaj işlemlerinde daima, makinenin
kullanıldığı ülkede geçerli olan ulusal ve uluslararası
kanunları dikkate alın. Demontaj ve tasfiye konusunda size
sadece temel bilgiler verebiliriz.
Bütün çalışmalarda, açıklanmış olan yönetmelik, iş güvenliği
ikaz ve bilgileri, güvenlik ve çevre koruma yönetmeliklerini
dikkate alın.
Makinenin / tesisin demontajı veya tasfiye edilmesi için,
sertifikalı bir demontaj / tasfiye şirketini görevlendirmenizi
tavsiye ederiz.
Demontaj işleminden önce
Makinenin / tesisin tekrar toplanması / demontajı için,
çalışma yerindeki alan durumu konusunda bilgi sahibi olmak
önemlidir. Araçların geçişi için yükseklikler, dar taşıma yolları
ve makine dışarı çıkarılırken dar alanlar, bunlar arasında
sayılır.
Ayrıca, iş makineleri ve çalışma aletleri için yeterli alan olmalı
veya gerekli yerler tahsis edilmelidir.
Çalışmalara başlamadan önce, demontaj alanına giderek
inceleyin ve bu alanı kordon altına alarak işaretleyin.
Demontaj işleminde daima, makinenin / tesisin statik yapısı
ve hassas noktaları konusunda önceden bilgi edinilmeli ve
buna göre bir demontaj planı oluşturulmalıdır.
Çeşitli malzemeleri koymak için uygun bidon veya taşıma
kasalarını hazır bulundurun.
Akıllıca oluşturulmuş bir çalışma ve emniyet planı, düzenli
çalışmanın temelidir.
2. Devre dışı bırakma
• Elektrik bağlantılarını ayırın.
• Basınçlı hava beslemesini kesin ve ardından hava
tesisatlarını sökün.
3. Demontaj
Genel bilgiler
Makinenin demontajı işleminde çok dikkatli olunmalıdır.

4. Tehlike durumları / Tasfiye
Her tasfiye işlemi, yönetmeliklere uygun ve yasal mevzuat
dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Sökülen parçalar malzeme gruplarına göre ayrıştırılarak
toplanacak, geri kazanılamaz olan artıklar tasfiye edilecektir.
Tahrik üniteleri ve donatım parçaları ile elektrikli /
elektronik bileşenlerin tasfiye edilmesinde, elektronik hurda
yönetmeliğini dikkate alın.
Revizyon ve bakım çalışmalarında (bakım ve onarım) oluşan
ve işleticinin kendi sorumluluğu altında tasfiye edilecek atık
maddeleri aşağıda açıklanmıştır:
- Yağlama maddeleri, gres, yağ veya kimyasal maddeler
- örn. azot gibi sanayi gazları
- temizleme ve sarf malzemeleri ile
- makinenin aşınmış parçaları ve takımlar dahil her türlü
atıklar.
Sıvı atıklar yeraltı suları için tehlike oluşturan maddeler olup
kapalı, onaylı bidonlar içinde toplanacak ve yönetmeliklere
uygun tasfiye merkezlerine teslim etmek üzere hazır
tutulacaktır.
Yere dökülen sıvılar derhal toplanacak ve nötr duruma
getirilecektir.
Kullanılmış yardımcı malzemeleri (örn. kullanılmış yağlar) asla
toprağa veya kanalizasyona karıştırmayın.
Her tasfiye işleminde işletme içi, yerel veya bölgesel
yönetmelikleri dikkate alın.
Makine kullanım dışı kaldığında ve tasfiye edileceği
zaman (demontaj veya hurdaya çıkarma), bütün parçalar
malzeme gruplarına göre ayrılacak ve tercihen geri kazanım
sistemlerine teslim edilecektir.
Yağlama sistemleri tamamen boşaltıldıktan ve temizlendikten
sonra (dişli kutuları vs.), nihai demontaj işleminde aşağıda
açıklanan malzeme grupları oluşabilir:
- Metaller: Çelik, döküm, alüminyum (makine imalatında
kullanılan malzemeler),

Tehlike!

- Plastikler: PVC (hortumlar),

Uyarı! Yüksek derecede yaralanma ve iş kazası tehlikesi
söz konusudur!

- Elastomerler: Kablo kılıfları, contalar ve

• Yoğun gürültü oluşan çalışmalarda daima kulaklık takın.

- elektrikli cihazlar / işletim malzemesi.

• Demontaj çalışmalarında sadece, test edilmiş ve
kullanımına izin verilmiş takım kullanın.
• Makine, modüller ve parçaların taşınması ile ağır yükleri
kaldırılması işleminde, yalnızca uygun ve onaylanmış
forklift veya kaldırma aracı (vinç) kullanın.
• Daima, öngörülen kişisel iş güvenliği techizatlarını (iş
gözlüğü, koruyucu iş giysisi, kulaklık, emniyetli iş ayakkabısı
vs.) kullanın.

tr

Makinenin / tesisin demontajı
Bilgi!
Demontaj işleminde ayrıca, „Teknik bilgiler”
bölümünde açıklanan „Kurulum / Sabitleme“ bilgilerini
de dikkate alın.
• Bütün dişli bağlantıları açın ve makineyi / tesisi tekrar
monte etmede faydalı olması için, cıvataları ve pozisyonları
işaretleyin.
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Yedek parça listeleri
12. Yedek parça listeleri
1. Ana sehpa

68

2. Çalışma tezgahı

69

3. Kaldırma silindiri ve takım gözü ile birlikte motor

69

4. Orta dayanak

70

5. Presleme çemberi

70

6. Bastırıcı

71

7. Strok sınırlaması

72

8. Tambur dayanağı

72

9. Değişken delme otomatı 90°, 9 milli

73

10. Değişken delme otomatı, 9 milli

74

11. Değişken delme otomatı, 6 milli

75

12. Değişken delme otomatı, 3 milli Selekta (22/9)

76

13. Pnömatik devre planı

77

14. Devre planı

78

1. Ana sehpa

tr

68

2. Çalışma tezgahı

3. Kaldırma silindiri ve takım gözü ile birlikte motor

tr

69

Yedek parça listeleri
4. Orta dayanak

5. Presleme çemberi

tr

70

6. Bastırıcı

tr
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Yedek parça listeleri
7. Strok sınırlaması

8. Tambur dayanağı
sağ
sol

tr
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9. Değişken delme otomatı 90°, 9 milli

hızlı değiştirmede

hızlı değiştirmede
hızlı değiştirmede

tr
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Yedek parça listeleri
10. Değişken delme otomatı, 9 milli

tr

74

11. Değişken delme otomatı, 6 milli

hızlı değiştirmede

hızlı değiştirmede

tr
hızlı değiştirmede

hızlı değiştirmede

hızlı değiştirmede

hızlı değiştirmede

75

Yedek parça listeleri
12. Değişken delme otomatı, 3 milli Selekta (22/9)

tr
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13. Pnömatik devre planı

Opsiyon
Bastırma
elemanı

Opsiyon
Ayak şalteri
alternatif

tr
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Yedek parça listeleri
14. Devre planı
opsiyonel
(sadece CE elektrik için
geçerlidir)
CE
1 ve 2: kahverengi, 3 ve 4: mavi; PE: yeşil/sarı

CE
1 ve 2: gri; 3 ve 4: kahverengi; 5 ve 6: siyah;
PE: yeşil/sarı

UL/CSA
1,2,3 ve 4: siyah; PE: yeşil/sarı

UL/CSA
1 ve 2: kırmızı; 3 ve 4: kahverengi;
5 ve 6: siyah; PE: turuncu ile yeşil/sarı

P = siparişe bakın
U = siparişe bakın
l = siparişe bakın
n = 2800 Devir/Dakika

BlueMax Mini Modular
1 Faz

tr
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opsiyonel
(sadece CE elektrik için
geçerlidir)

P = siparişe bakın
U = siparişe bakın
l = siparişe bakın
n = 2800 Devir/Dakika

BlueMax Mini Modular
3 Faz

tr
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Yedek parça numaraları
13. Yedek parça numaraları
1. Tanımlı yedek parça numarası listeleri

tr

80

82 + 85

Yedek parça
No.

Tanımlama

Yedek parça
No.

Tanımlama

1103

Mandren ile birlikte yan mil

1659

Dirsekli rakor 1/4 “

1104

Mandren ile birlikte ana mil

1661

Geçmeli düz rakor 1/8“ ø 6 mm

1105

Pinyon z = 21

1662

Susturucu 1/8 “

1106

Pinyon z = 32

1663

Atık hava kısma çekvalfı

1108

Ayak plakası

1664

Redüksiyon nipeli 1/41 x 3/8 A

1111

Delik derinliği dayanağı M 12 x 1

1665

Şartlandırıcı 1/4 “ komple

1112

Kılavuz sac

1671

Hızlı bağlantı rakoru NW 7,2

1114

Dayama cetveli 800 mm

1115

Ayak profili 465 mm

1680

1116

Kılavuz cıvata M 6 x 12

Kablolu elektro pnömatik şalter =
Aşağıdaki bilgilerin verilmesi gereklidir:
1. Seri numarası
2. Volt, Hertz, fazlar, güç kW

1120

Mandren kepi

1684

Tapa ø 6 mm

1134

Hızlı mandren yan mil

1686

Tapa ø 4 mm

1135

Hızlı mandren ana mil

1688

Hızlı havalandırma valfı G 1/8 “

1151

Sabit bilyalı rulman 6000 - RS

1689

Redüksiyon nipeli 1/8“ l x 3/8“ A

1155

Baskı yayı PM

1690

Dirsekli rakor, konik 2 x 1/8 “

1160a

Dirsekli rakor 1/8 “
(uzun kollu)

1738

Bastırıcı için bastırma parçası

1741

Bastırıcı cıvatası

1161

Çakma manşon ø 10 x 12

1757

Pnömatik yuvarlak silindir, ø 33 mm

1164

Dört köşe somun DIN 562 - M 8

1760

Soketli bağlantı ikili konektör ø 6 mm

1183

Pinyon z = 17

1184

Özel sabit bilyalı rulman 607 - 2 RS

1763

Susturucu M 5

1190

Mandrenli özel yan mil

1765

Soketli bağlantı ikili konektör ø 4 mm ( 3 x ø 4 mm)

1193

Pinyon z = 25

1766

Geçmeli çapraz rakor ø 4 mm

1197

Pinyon z = 23

1779

3/2 yollu valf M5, yaylı geri alma

1223

Döner konsol için tutma kolu

1783

Geçmeli redüksiyon rakor

1247

Dişli pim DIN 553 - M8 x 40

1953

5/2 yollu valf 1/8 ”

1248

Karoseri pulu DIN 9021 - A 8,4

1955

3/2 yollu ayak valfı 1/8 ”

1249

Kendinden emniyetli altı köşe somun DIN 982 - M 8

1956

Çift nipel M5-M5

1250

Kovan

1964

Geçmeli dirsekli rakor R 1/8
ø 4 mm MR 14.04.18

1251

Küresel düğme

2001

Cihaz ayağı Skiffy polietilen gri

1252

Yassı yay DIN 2093 B 22,5 Boy 1

2002

Çalışma tezgahı BlueMax Mini Modular

1264

Dirsekli rakor M 5 çevrilebilir ø 4 mm

2003

Orta dayanak 39

1353

Hızlı sıkma somunu kapağı

2004

Çalışma tezgahı için ek

2005

Kilit somunu M uzun tip

1551

Motor, şalter ile = Aşağıdaki bilgilerin verilmesi
gereklidir:
1. Makine tipi
2. Seri numarası
3. Volt, Hertz, fazlar, güç kW

2006

Kılavuz sütun BlueMax Mini Modular

2007

Köprü BlueMax Mini Modular

2008

PC104 valf serisi için valf plakası

2009

Motor taşıyıcı BlueMax Mini Modular

2010

Sıkma pimi BlueMax Mini Modular

2011

Atık hava borusu BlueMax Mini Modular

2012

Kayma sacı BlueMax Mini Modular

1553

Kaplin kaması DIN 6885 - A 3 x 3 x 16

1637

Somun dahil piston kolu kavraması

1638

Kumanda konsolu

1651

Pnömatik silindir DW 80 / 125

1656

5/2 yollu algılama valfı 1/8 “

tr
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Yedek parça numaraları
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83

Yedek parça
No.

Tanımlama

Yedek parça
No.

Tanımlama

2013

Çapraz kulp döküm M 8 Sacklock

2065

Çarpma koruması BlueMax Mini Modular

2014

Kaymalı yatak IGUS J 30 x 34 - 30

2066

Pnöm. bastırıcı sıkma plakası BlueMax Mini Modular

2015

DU soketi, silindirik

2067

Sıkma kolu, ayarlanabilir

2016

Tel vida diş seti M 8

2068

Çevirme halkası

2017

Bowex Junior boy 19 d14 geçme bilezik 2b

2069

Dişli kutusu bloğu 9R

2018

Kapak, komple

2070

Dişli kutusu kapağı 9

2019

Takip makaralı valf NO d4 doğrusal

2071

Conta 9 BlueMax Mini Modular

Dişli kutusu bloğu 6 milli MT
BlueMax Mini Modular
Dişli kutusu kapağı 6 milli MT
BlueMax Mini Modular

2072

2022

Sıkma pimi

2074

2023

Matkap ucu koruması 6 milli

2075

Conta 9 milli 9W BlueMax Mini Modular

2024

Conta 6 milli BlueMax Mini Modular

2076

Tel yay 9W BlueMax Mini Modular

2025

Tel yay BlueMax Mini Modular

2026

Kör mil

2027

Bowex Junior boy 19 d10 göbek 1b

2028

Kablo kılıfı (üfleme nozulu için
BlueMax Mini Modular)

2029

Sıkma kolu, sabit, M10 kulp uzunluğu 78

2030

Matkap ucu yuvası Dr. geçm. ve dişli pim

2081

2031

Kadran etiketi BlueMax Mini Modular

2082

Çekvalf M 5

2032

Saplama M 6 103 lg

2083

Kısıcılı çekvalf blok tipi d4

2033

Kapak, işlenmiş

2084

Döner şalterli valf 22 yollu d4 N.C.

2034

Ayar bileziği BlueMax Mini Modular

2085

Foldback mandalı 2154190 siyah 41 mm

2035

İkili U tutucu BlueMax Mini Modular

2086

Ayarlama şablonu BlueMax Mini Modular

2036

O-Ring

2087

Takım gözü BlueMax Mini Modular toz boyalı

2037

Tırtıklı somun, yassı

2088

Sol tambur tutucu

2039

Tambur BlueMax Mini Modular

2089

Kumanda konsolu „Dikkat“ etiketi

2040

Sağ tambur tutucu

2090

Dişli kutusu bloğu 38-9

2041

Bilya kalite sınıfı 3

2091

Dişli kutusu kapağı 38-9

2042

Baskı yayı

2092

Özel ana mil

2043

Dayanak L1 38 uzunlukta BlueMax Mini Modular

2093

Özel yan mil d10

2044

Dayanak L2 68 uzunlukta BlueMax Mini Modular

2094

Özel yan mil d7

2045

Dayanak L3 53 uzunlukta BlueMax Mini Modular

2095

İlerleme dayanağı

2046

Dayanak L4 50 uzunlukta BlueMax Mini Modular

2047

Kilit mandalı BlueMax Mini Modular

2048

Menteşe etiketi

2049

Sıralı delik etiketi

2050

Tek taraflı kelebek somun M 8 kırmızı kapak

2051

Bilya kalite sınıfı 3

2052

Baskı yayı D1,0 x D6,0 x 16

2053

Şaftlı cıvata

2064

Bastırıcı uzatma plakası BlueMax Mini Modular

2020
2021

2073

2077
2078
2079
2080

Matkap ucu koruması 9R/9W
BlueMax Mini Modular
Dişli kutusu bloğu 9 milli 9W
BlueMax Mini Modular
Dişli kutusu kapağı 9 milli 9W
BlueMax Mini Modular

Dişli kutusu bloğu 3 milli Selecta 52/9
BlueMax Mini Modular
Dişli kutusu kapağı 3 milli Selecta 52/9
BlueMax Mini Modular
Ana mil (özel)
Dişli kutusu bloğu 3 milli 45/9,5
BlueMax Mini Modular
Dişli kutusu kapağı 3 milli 45/9,5
BlueMax Mini Modular

tr
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Montaj kılavuzları
14. Aksesuar montaj kılavuzları
1. Bilgiler

86

		Bastırıcı

87

		

Orta dayanak

88

		

Presleme çemberi

89

		

El şalterinden ayak şalterine dönüşüm

tr
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90 + 91

Bastırma elemanı

!

Montaj çalışmasına başlamadan önce, makinenin akım ve basınç
beslemesini mutlaka kapatın!

i

1

Bastırıcıyı, şekilde gösterildiği gibi monte edin.

Bastırıcı makinenin arka tarafından.

i

Sol bastırıcı

Sağ bastırıcı

2

tr
İkili kolektördeki tapaları çıkarın
ve hava hortumlarını yerleştirin.
Hava hortumu
Sağ bastırıcı.
Hava hortumu
Sol bastırıcı.

Bastırıcı hava hortumlarını bağlayın
(hava hortumlarını ikili kolektöre takın).

87

Montaj kılavuzları
Orta dayanak

!

Montaj çalışmasına başlamadan önce, makinenin
akım ve basınç beslemesini mutlaka kapatın!

1

i

Cıvataları oluk elemanı ile orta dayanağa monte edin.

2

Orta dayanak ile makine tezgahını birlikte ayak profili içine yerleştirin.

3

4

Orta dayanağı pozisyona getirin ve alyen anahtar ile sıkın.

Makine dayanağını pozisyona getirin ve alyen anahtar ile sıkın.

tr

88

Presleme çemberi

!

Montaj çalışmasına başlamadan önce,
makinenin akım ve basınç beslemesini mutlaka kapatın!
Sol / sağ cıvatanın
sıkılması ile çemberin
döndürülebilirliği
ayarlanır.

1

i

2

Presleme çemberinin
dik durma özelliğini
ayarlamak için ayar
cıvatası.

tr

89

Montaj kılavuzları
El şalterinden ayak şalterine dönüşüm

!

Montaj çalışmasına başlamadan önce,
makinenin akım ve basınç beslemesini mutlaka kapatın!

i

i

1

Makinenin işletim kılavuzu içindeki pnömatik planına bakın
Sayfa 77.

1
4
2

tr

El butonu valfının bağlantı hortumlarını makinenin arka
tarafından sökün ve makine ile birlikte gönderilmiş olan
ayak butonu valfına bağlayın. Burada üç bağlantı hortumu,
numaralandırma düzenine göre ayak şalteri valfına bağlanacaktır.
Hortumu 1 No.lu bağlantıdan ayak şalteri valfının 1 No.lu
bağlantısına bağlayın.
Aynı şekilde 2 No.lu ve 4 No.lu bağlantılar da değiştirilecektir.

90

Makinenin
arka tarafı

Ayak şalteri valfı

2

Kör tapaları çıkarın.

Ayak şalterinin siyah hortumunu, hortum kolektöründeki boş uca
bağlayın.

3
Ayak şalterinin valfını, makine ile birlikte gönderilen iki cıvata ile
üstten takım gözüne vidalayın
(Dikkat: hortumlar bükülmemelidir).

tr

Ardından, atık hava kısıcısını yeniden ayarlayın (makine 120 mm
çalışma mesafesini en az 6 saniyede katedecektir).
91

tr
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Sipariş No.: 915 281 501

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstraße 12 - 16
32278 Kirchlengern, Almanya
Tel.: +49 52 23 / 77 - 0
www.hettich.com

