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AB uyumluluk beyanı

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,
Paul Hettich GmbH & Co. KG, Vahrenkampstraße 12 - 16,
D-32278 Kirchlengern firması tarafından imal edilen

BlueMax Mini Tip 3 - delme makinesi ile ilgili olarak,
yukarıda adı geçen ürünün makine direktifiyle ve aşağıdaki ilgili düzenlemelerle uyumlu olduğunu beyan eder:
Makine Direktifi 2006/42/EG, Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU,
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU

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
EN 349
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2010; Makinelerin güvenliği – Genel tasarım prensipleri –
Risk değerlendirmesi ve risk azaltımı
2008-06; 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 yayılımı
2007+A1:2011; Elektromanyetik Uyumluluk (EMV) –
Bölüm 6-4: Temel standartlar – Sanayi işletmeleri için parazit 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:
Adı / İmzası
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Önsöz
UYARI
Makine ve kullanımı ile bakımı konusunda temel
bilgiler edinmek için bu işletim kılavuzunu
dikkatlice okuyun. Herhangi bir yaralanma olmasını
ve makinenin hasar görmesini engellemek için
makineyi, bu kılavuzda açıklandığı gibi doğru
şekilde kullanınız. Makineyi tahminler üzerine
bilgi yürüterek kullanmayın. İşletim Kılavuzunu
daima makinenin yakınında el altında bulundurun
ve herhangi bir çalışmanın yapılmasında bilgiye
ihtiyaç duyduğunuzda kılavuzu okuyunuz.
Kılavuzu okuduktan sonra yine de bazı konularda
sorularınız olduğu takdirde makineyi çalıştırmayın.
Sorularınızı, Paul Hettich GmbH & Co. KG. firmasına
başvurarak netleştirin.
Servis
Müşteri Hizmetleri
Paul Hettich GmbH & Co. KG,
Vahrenkampstraße 12 - 16, D-32278 Kirchlengern
İşletim kılavuzu: Paul Hettich GmbH & Co. KG© 2017
İşletim kılavuzunun telif hakkı
Bu işletim kılavuzunun telif hakkı
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına aittir.
Bu işletim kılavuzu, operatör tarafından kullanılmak üzere
hazırlanmıştır. İşletim kılavuzunun içerdiği yönetmelik
ve teknik çizimlerin tamamen veya kısmen çoğaltılması,
yayılması veya rekabet amaçlı olarak izin alınmadan
kullanılması veya başka şahıslara aktarılması yasaktır.
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1. Giriş

3. Önemli açıklama

Bu işletim kılavuzu, makineyi tanımanıza ve amacına uygun
kullanım olanaklarından faydalanmanıza yardımcı olacaktır. Bu
işletim kılavuzu, makineyi güvenli, amacına uygun ve ekonomik
şekilde çalıştırmak için gerekli önemli bilgiler içerir. Kılavuzun
içerdiği bilgilere riayet edilmesi sonucunda tehlikeler önlenir,
onarım maliyetleri ve makinenin durma süreleri azalır ve
makinenin kullanım ömrü artar.
İş kazalarını önleme ve çevre koruma ile ilgili olarak ülkenizde
mevcut yönetmelikler de geçerlidir.
Makinenin kurulum ve montajı yalnızca,
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasının görevlendirdiği
personel tarafından yapılacaktır. Bu durum, ilk işletmeye
alma çalışmaları için de geçerlidir.
İşletim kılavuzu daima makinenin kurulum yerinde hazır
bulundurulacaktır. İşletim kılavuzu, makine ile çalışan ve
aşağıdaki konularda görevli herkes tarafından okunacak
ve uygulanacaktır:
• Kullanma

İşletici için bilgiler
İşletim kılavuzunda açıklanan ve makinenin kullanıldığı
ülke veya kurulu olduğu yerde geçerli iş kazalarını önleme
yönetmelikleri ile birlikte, genel iş güvenliği ve talimatlara
uygun çalışma için geçerli teknik kurallara da riayet
edilecektir.
Makine işleticisinin, Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasından
izin almaksızın makine üzerinde, işletim güvenliğini tehlikeye
sokacak tadilatlar yapması ve ek donanımlar monte etmesi
yasaktır.
Kullanılacak olan yedek parçalar,
Paul Hettich GmbH & Co. KG tarafından belirlenmiş olan
teknik koşulları yerine getirmelidir. Geçerli yedek parça
listesinde yer alan orijinal yedek parçalar, bu şartları daima
yerine getirir.
Makinede daima eğitimli ve bilgilendirilmiş personel
görevlendiriniz, ayrıca kullanma, bakım ve onarım çalışmaları
için personelin yetkilerini kesin olarak belirleyiniz.

• Donatma, iş akışı esnasında oluşan arızaları giderme, bakım,
işletim ve yardımcı malzemeleri tasfiye çalışmaları dahil
• Koruyucu bakım
• Bakım, muayene, onarım
• Taşıma çalışmaları ile görevlendirilmiş personel.
2. Tip etiketi
BİLGİ
Tip etiketi makinenin üzerinde bulunur.
Tip etiketinde, aşağıda açıklanan bilgiler vardır:
Üretici
Adres
Tip tanımı,
Makine seri numaraları
Üretim yılı
Teknik veriler
(örneğin anma basıncı)
Teknik bilgi edinmek ve yedek parça sipariş işlemleri için
yukarıda açıklanan bilgileri belirtiniz.
Kısmen de olsa kopyalanması ve basımı yasaktır.
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Giriş
4. Bilgilendirme belgesi
Bu protokolü imzalayanlar, aşağıda açıklanan bilgi ve verilerin
doğruluğunu tasdik eder.
Tasdik
Bu vesileyle, aşağıda tanımı açıklanan makinenin işletim
kılavuzunu:
Tanım

BlueMax Mini Tip 3

Yapı türü

Delme ve presleme otomatı

Makine Seri No.
okuduğumu ve anladığımı tasdik ederim.
Ayrıca genel iş güvenliği talimatları, bakım ve onarım
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 verileceği konusunda bilgi sahibi olduğumu da
açıklarım.

Ad
Bilgilendirmeyi yapan
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Bilgilendirilen personel

Tarih
başlangıç /
bitiş

Yapılan bilgilendirmenin türü
Kullanma

İş güvenliği
yönetmelikleri

Bakım

Bilgilendirilen
personelin
imzası
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2. Genel

1. Amacına uygun kullanım

1. Amacına uygun kullanım
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Makineyi sadece, amacına uygun kullanım alanında
ve teknik işletme güvenliği mükemmel derecede
sağlandığında kullanın!

4. Sorumluluk
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Makinenin işletim güvenliği sadece, kullanım amacına
uygun olarak kullanıldığında garanti edilir!
BlueMax Mini Tip 3, levha türü iş parçalarına delme ve
presleme işleminde kullanılan yarı otomatik bir makinedir.
Bu makinede sadece örneğin sunta, suntalam, MDF gibi
ahşap malzemeler ile masif ahşap vb. gibi levha türü iş
parçaları işlenebilir.
Burada açıklanan kullanım amacından farklı veya kapsamını
aşan kullanımlar, amaç dışı kullanım olup kullanım hatası
olarak değerlendirilir.
Amacına uygun kullanıma aynı zamanda üretici tarafından
öngörülen işletim, bakım ve onarım koşullarının yerine
getirilmesi de dahildir.
Kullanıcının makine üzerinde, onay almaksızın kendi başına
yaptığı tadilatlar sonucunda ürün sorumluluğu ve üreticinin
sorumluluğu sona erer, ayrıca oluşan hasarlardan da herhangi
bir hak talep edilemez.
Burada açıklananların dışındaki her kullanım amaç
dışı kullanım olarak değerlendirilir. Bu gibi amaç dışı
kullanımlardan kaynaklanan hasarlardan üretici firma
sorumlu değildir; risk sadece kullanıcıya aittir.

2. Öngörülebilir kullanım hataları
UYARI
Hatalı kullanımda tehlikeler meydana gelebilir!
Öngörülebilir kullanım hataları olarak özellikle aşağıda
açıklanan durumlar geçerlidir:
• 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,
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• 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.
8

Açıklanmış noktalar, yasak olmasına rağmen oluşması
mümkün olan ve çalışanların sağlığını tehlikeye sokabilecek
durumlardır.

Makinenin geometrik sınırları
BlueMax Mini Tip 3 makinesinin üç boyutlu sınırları, önemli
oranda makine sehpasının ölçüleri ile belirlenmiştir.

İşletme iş güvenliği yönetmeliklerinde tanımlanmış olan iş
güvenliği talimatları işletici tarafından yerine getirilecektir.
Makinenin kullanım ömrü sınırları
3. Makine açıklaması
BlueMax Mini Tip 3, levha türü iş parçalarına delme ve
presleme işleminde kullanılan yarı otomatik bir makinedir.
Bu makinede sadece örneğin sunta, suntalam, MDF gibi ahşap
malzemeler ile masif ahşap vb. gibi levha türü iş parçaları
işlenebilir.
İşlenecek olan bütün parçalar makineye elden verilir. Yassı
levhalar işleme tezgahı üzerine koyulur ve sıkma tertibatı
ile opsiyonel olarak sabitlenir. Start butonuna basıldığında
delme işlemi başlatılır. Start butonuna, delme işlemi
tamamlanıncaya kadar basılacaktır. Entegre presleme
tertibatı (opsiyon) ile, takılacak olan mekanizmalar presleme
konsolu (opsiyon) ile elden preslenerek monte edilir. Böylece
işlem tamamlanır.

Makinenin kullanım ömrü sınırları amacına uygun
kullanım, periyodik bakım çalışmalarının yapılması ve sarf
malzemelerinin düzenli olarak değiştirilmesine bağlıdır.
4. Sorumluluk
Arıza ve eksikliklerin giderilmesi sadece uzman personel
tarafından yapılacaktır.
Firmamızın oluşan hasarlara karşı taahhüt ettiği
sorumluluk sadece makinenin amacına uygun olarak
kullanılması için geçerlidir. Güncel teknolojiler tarafından
belirlenmesi mümkün olmayan güvenlik hasarlarından
herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz.
İhlaller:
• operatör personel için geçerli iş güvenliği uyarılarına
uymama
• özel tehlikeler hakkındaki uyarılara uymama
• izin alınmadan yapılan tadilat ve ek donanım uygulamaları
• üretici firmanın onay vermediği yedek parça, sarf
malzemesi veya yardımcı maddelerin kullanımından
kaynaklanan hasarlar, sorumluluk alanımızın dışındadır.

ekil 1: BlueMax Mini Tip 3
Şekil
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Şekil 2: BlueMax Mini Tip 3 aksesuarlı
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İş güvenliği
3. İş güvenliği

1. İşaret, sembol ve tanımlama bilgileri

1. İşaretler, semboller ve tanımlama bilgileri

10

2. Genel

11

İşletim kılavuzundaki iş güvenliği uyarılarının yapısı aşağıda
açıklanmıştır:
TEHLİKE

3. Sistemi kullanan işletme için geçerli
iş güvenliği bilgileri
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5. Yağ, gres ve diğer kimyasal maddeler
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6. Diğer riskler
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UYARI

7. Operatör için geçerli iş güvenliği bilgileri
Operatörün yapmasına izin verilen çalışmalar
Operatörde aranan şartlar
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8. Makinenin çalıştırılmasında geçerli
iş güvenliği bilgileri

Bu tehlike uyarısı, iş güvenliği önlemlerine riayet
edilmemesi durumunda muhtemelen ölüme veya ağır
yaralanmaya sebep olacak tehlikeli bir duruma işaret
eder.
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9. Bakım ve onarım için geçerli iş güvenliği bilgileri
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DİKKAT

10. Eğitim / Bilgilendirme

13

11. Kişisel iş güvenliği donanımı
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Bu tehlike uyarısı, iş güvenliği önlemlerine riayet
edilmemesi durumunda muhtemelen düşük çaplı veya
hafif yaralanmalara sebep olabilecek bir tehlikeli
duruma işaret eder.

Bu tehlike uyarısı, iş güvenliği önlemlerine riayet
edilmemesi durumunda ölüme veya ağır yaralanmaya
sebep olacak dolaysız tehlikeli bir duruma işaret eder.

BİLGİ
Bu bilgi, iş güvenliği önlemlerine riayet edilmemesi
durumunda olası maddi hasarlara veya özel bir duruma
/ önemliliğe işaret eder.
İşletim kılavuzunda tehlike noktaları için aşağıda açıklanan
işaretlemeler kullanılır:
TEHLİKE
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik ileten parçalar üzerinde talimatlara aykırı
yapılan çalışmalarda, elektrik çarpması nedeniyle ölüm
tehlikesi vardır!
Elektrik sistemi üzerindeki çalışmalar yalnızca, yetkili
elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!
UYARI
İşitme hasarı uyarısı!
Tesisin bazı bölümlerindeki gürültü değeri 80 dB (A)
üzerinde olabilir.
Yüksek gürültü oluşan bölümlerde çalışırken kulaklık
takın!
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UYARI
Ahşap tozu tehlikesi!
Ahşap tozu, solunum yolları fonksiyonuna zarar
verebilir. Bu nedenle toz maskesi takın.
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UYARI
Yangın tehlikesi!

Özel uzmanlık gerektiren çalışmalar (örneğin elektrik,
pnömatik sistemler), sadece bu konularda uzman ve özel
eğitimi bulunan personel tarafından yapılacaktır.

Bu makine üzerinde taşlama ve kaynak çalışmalarının
yapılması temel olarak yasaktır.

Makine üzerinde yapılacak bütün çalışmalarda ana şalteri
„0“ (KAPALI) konumuna getirin, emniyet altına alın ve basınçlı
hava beslemesini kesin.

Kaynak yönetmelikleri ve iş kazalarını önleme
yönetmeliklerini dikkate alın.

Onarım, bakım, kurulum veya temizleme çalışmalarına
başlamadan önce makinenin enerji kaynakları kesilmelidir.

UYARI

Enerji kaynakları:

Patlama koruması!

• Elektrik enerjisi

Makinede patlama koruması yoktur. Makineyi boya
yapılan işletmelerin yakınına kurmayın.

• Pnömatik enerji

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Ellerin ezilmesi, içeri çekilmesi veya diğer bir şekilde
yaralanma tehlikesi vardır.
Makinedeki hareketli parçalar içine kesinlikle elinizi
sokmayın!
İş eldiveni takın!
UYARI
Kızgın yüzey / cisim uyarısı!
Kızgın yüzeylere (örneğin elektrik motoru)
dokunduğunuzda yaralanma tehlikesi vardır.

DİKKAT
Kalan enerjiden kaynaklanan tehlike!
Makinedeki enerji, ana şalter kapatıldıktan sonra da
tamamen boşalmaz.
Kalan enerjiyi veya depolanmış enerjiyi boşaltın!
Enerji kaynaklarını kapatma / sökme:
Yabancı cihazlar için geçerli iş güvenliği talimatları, tedarikçi
firmanın hazırladığı belgelerde açıklanmıştır (tedarik edilen
üniteler için geçerli işletim kılavuzları).
Elektrik enerjisi motor şalteri / makinedeki ana şalter
üzerinden. Makinede bakım veya çalışma yapıldığında, ek
olarak bir uyarı levhası asılmalıdır.

Dokunmayın!
2. Genel
İşletim Kılavuzunda açıklanan makine en son teknolojiye göre
imal edilmiştir ve işletim güvenliğine sahiptir. Makine DIN EN
12100 normuna uygundur.
Tehlikeli yerler, yönetmeliklere uygun olarak emniyet altına
alınmıştır. Buna rağmen makinede, bilgilendirilmemiş
personel tarafından, yönetmeliklere aykırı veya amacına aykırı
kullanılması halinde tehlikeler oluşabilir.
Bu gibi durumlarda can ve mal kaybına yol açacak tehlikeler,
makine ve makine ile verimli çalışmayı etkileyecek tehlikeler
oluşabilir.

Şekil 3: Ana şalter

Kurulum, işletmeye alma, kullanma, bakım ve onarım
çalışmaları ile görevlendirilmiş her personel işletim kılavuzu
ve özellikle „İş Güvenliği Bilgileri“ bölümünü okumuş ve
anlamış olmalıdır.

UYARI

Makineyi işleten şirketin iş güvenliğinden sorumlu görevlisi,
operatör personelin eğitim ve bilgilendirme kursuna katılmış
olduğunu ve ilk kullanım öncesinde operatörün, tüm iş
güvenliği kuralları hakkında bilgi edindiğini yazılı olarak
operatöre onaylatmalıdır.

Ellerde yaralanma uyarısı!
Ana şalter sadece tahrik ünitesini kapatır,
pnömatik sistemi kapatmaz!
Makinede Acil Kapatma butonu veya
Acil Kapatma tertibatı bulunmaz. Bu nedenle,
makineyi kullanırken ve çalışma yaparken çok dikkatli
olunmalıdır.

İş güvenliği tertibatlarının sökülmesi veya devre dışı
bırakılması, esas olarak yasaktır.
Bakım ve onarım çalışmalarında iş güvenliği tertibatlarının
sökülmesi gerekli olduğunda bunlar, çalışmalar
tamamlandıktan hemen sonra tekrar yerine takılacaktır.
Makine sadece mükemmel durumda olduğunda, eğitimli ve
yetkili personel tarafından çalıştırılacaktır.
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İş güvenliği
Pnömatik enerji makine çerçevesindeki besleme bağlantısı
üzerinden. Bütün makine komponentlerinin basıncını
sıfırlayın ve gerektiğinde depolanan enerjinin boşalmasını
bekleyin. İşletici, kurulum çalışmaları çerçevesinde bir
mekanik ana vana monte etmiştir ve bu vana üzerinden
makinenin basınçlı hava beslemesi kesilebilir.

UYARI
İşitme hasarı uyarısı!
İşletme içindeki koşullara bağlı olarak daha yüksek bir
gürültü oluşabilir ve bu yüksek gürültü, işitme hasarlarına
yol açabilir!
Operatör, uygun koruma donanımları ile donatılacak veya
diğer önlemler alınarak korunacaktır!
Makine ile çalışırken kulaklık takın!
5. Yağ, gres ve diğer kimyasal maddeler

Şekil 4: Pnömatik sistem şartlandırıcısı
3. Sistemi kullanan işletme için geçerli iş güvenliği bilgileri
Makinenin çalıştırılması için görevlendirilmiş bütün personel
(amirler dahil) „İş güvenliği bilgileri“ bölümü hakkında bilgi
sahibi olmalıdır. İş güvenliği uyarılarına riayet edilmelidir.
Makine sadece mükemmel durumdayken, işletilmesine izin
verilir. Makineyi kullanan şirket örneğin bakım, temizlik
veya onarım çalışmaları için personel yetkilerini açıkça tayin
edecek ve bu çalışmalar için gereken mesleki bilgi seviyesini
dikkate alacaktır.
Ayrıca, işleticinin ülkesinde geçerli olan iş güvenliği
yönetmelikleri de dikkate alınacaktır. Makinenin işletim
güvenliğini etkileyecek çalışmalardan kaçının.
Operatör personel makine üzerinde herhangi bir değişiklik
veya arıza olup olmadığını kontrol eder, herhangi bir
olumsuzluk tespit ettiğinde bunu yetkili iş güvenliği
görevlisine bildirir ve gerektiğinde makineyi devre dışı bırakır.
Yapılacak çalışmalar için yalnızca uygun alet kullanılacaktır;
çalışmalar tamamlandıktan sonra aleti makineden
uzaklaştırın. Personel, çalışma işlemlerini her zaman
gözetleyebileceği, makineyi herhangi bir anda hemen
durdurabileceği ve iş güvenliğinin hiçbir zaman tehlike
altında olmayacağı bir yerde durmalıdır.

Yağ, gres ve diğer kimyasal maddeler ile çalışmalarda bu
malzemeleri imal eden üreticilerin iş güvenliği belgelerini
dikkate almanız, bu belgelerdeki depolama, kullanım ve
bertaraf etme ile ilgili talimatlara riayet etmeniz ve yerine
getirmeniz gerekmektedir.
Asitli malzemeler ile çalışırken uygun malzemeden imal
edilmiş koruyucu donanım (iş gözlüğü, lastik eldiven, lastik
çizme, koruyucu giysi) takmanız gerekir.
Gözler ve cildiniz ile temas ettiğinizde ilgili bölüm derhal
bol su ile yıkanacaktır. Uygun techizatlar (göz yıkama şişesi,
lavabo, duş) çalışma yerinin yakınında hazır bulunmalıdır.
6. Diğer riskler
DİKKAT
Diğer tehlikeler!
Makine ile çalışırken, konstrüksiyonu itibari ile tamamen
ortadan kaldırılamayan diğer tehlikeler mevcuttur.
Teknik dokümantasyon içinde açıklanan diğer tehlikeleri
dikkate alın!
Makine son teknolojiye uygun ve geçerli teknik iş güvenliği
kurallarına göre üretilmiştir. Buna rağmen kullanımı
esnasında kullanıcı ve üçüncü şahıslar için tehlikeler
meydana gelebilir.
Makine:
• Kullanım amacına uygun biçimde

UYARI
Yasak olan çalışmalar:

• Teknik iş güvenliği açısından mükemmel durumda
olduğunda kullanılacaktır

• Çalışmakta olan makine içine müdahale etmek
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• Kapak ve muhafazaları sökme, koruma tertibatlarını
devre dışı bırakmak

UYARI

• Kumanda tertibatlarına serbest şekilde erişmeyi
engellemek

İş güvenliği tertibatlarını kesinlikle sökmeyin veya makine
üzerinde değişiklik yaparak devre dışı bırakmayın!

• Makine üzerinde iş güvenliğini etkileyecek değişiklikler
meydana geldiğinde makineyi çalıştırmaya devam
etmek

İşletim güvenliğini etkileyecek arızaları derhal giderin!

• Koruma tertibatlarını manipüle veya bypas etmek
4. Gürültü
Bu makineden yayılan, A değerlendirmeli sürekli gürültü
seviyesi > 89 dB (A) değerindedir.

Yaralanma tehlikesi!

Bakım ve temizlik çalışmalarına başlamadan önce,
makineyi ana şalterden kapatın ve basınçlı hava
beslemesini kesin!
7. Operatör için geçerli iş güvenliği bilgileri
• Makine üzerindeki çalışmalar sadece, bilgilendirilmiş uzman
personel tarafından yapılacaktır
• Makinede sadece, eğitilmiş veya bilgilendirilmiş uzman
personel görevlendirilecektir
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• Genel olarak geçerli teknik iş güvenliği ve iş sağlığı kuralları
ile iş kazalarını koruma yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
• İlk yardım gereçlerini (ilk yardım çantası vs.) daima çalışma
yerinin yakınında bulundurun
• İşletici, operatörü kişisel iş güvenliği donanımlarını
(emniyetli iş ayakkabısı ve sağlam iş giysisi) takmak
ve giymekle yükümlü tutacaktır

9. Koruyucu bakım için geçerli iş güvenliği bilgileri
• Koruyucu bakım yalnızca, üretici firmanın uzman personeli
tarafından veya bu personelin gözetimi altında yapılacaktır
• Makine bakım ve onarım çalışmaları kapsamında
kapatıldığında, tekrar çalıştırılmaya karşı emniyet altına
alınacaktır
• Gerektiğinde, bakım ve onarım yapılacak bölümü geniş
kapsamlı olarak emniyet altına alın!

Operatörün yapmasına izin verilen çalışmalar

• Uyarı levhası asın

Operatörün yapmasına izin verilen çalışmalar

• Onarım çalışmalarında, yapılacak işe uygun takım ve
tertibat kullanın

• Makineyi devreye alma, devreden çıkarma
• Matkap ucunu değiştirme
• Makineyi iş parçası ölçülerine göre donatma
• Parçaları makineye verme (yatay duran ahşap plakalar,
menteşe ve bağlantı mekanizmaları)
• Delme ve presleme işlemini başlatma
• Bitmiş parçaları alma
• Makineyi temizleme
Operatör koşulları
Operatör çalışma alanını, üretim optimal ve sürekli olarak
sağlanacak şekilde organize etmelidir.
İlk çalışmaya başlama öncesinde ve sonrasında her yıl
operatör bilgilendirilecektir.
Tesis üzerinde görevlendirilen bütün personel çalışmaya
başlamadan önce
• İş güvenliği ve kazalardan korunma yönetmeliği ilkelerini
dikkate almak
• İş güvenliği açısından gerekli olduğunda, iş güvenliğine
hizmet eden kişisel / çalışma yerine uygun koruyucu giysi
ve yardımcı donanımı giymek ve takmakla yükümlüdür
Belirlenmiş olan yetkilere riayet edilecektir. Örneğin
• Sistemin pnömatik donanımları üzerinde yapılacak
çalışmalar yalnızca, bu konuda eğitilmiş uzman personel
veya bu uzman personelin liderliği ve gözetimi altında
çalışan eğitimli personel tarafından, geçerli olan teknik
kurallara riayet edilerek yapılacaktır
8. Makinenin işletimi için geçerli iş güvenliği bilgileri
• Makine sadece, tamamen monte edilmiş ve işletime
hazır durumdayken çalıştırılacaktır
• Makine ancak, bütün koruma donanımları ve iş güvenliği
tertibatları takılmış olduğunda işletmeye alınacaktır,
örneğin muhafazanın fonksiyonu normal ve hasarsız
olmalıdır

• Bakım ve onarım çalışmaları sadece, işleticinin uzman
personeli tarafından yapılacaktır
• Bakım veya onarım çalışmalarında iş güvenliği
tertibatlarının sökülmesi gerekli olduğunda bu tertibatlar,
çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra tekrar yerine
monte edilecek ve kontrolü yapılacaktır
• Bakım ve onarım çalışmalarında sökülen cıvata bağlantıları
daima sıkılacaktır
• Çalışmalara başlamadan önce, konnektör ve cıvata
bağlantıları üzerindeki yağ, işletim sıvısı ve pislikler
temizlenecektir
• İşletim ve yardımcı işletim sıvıları ile değiştirilen parçaların,
güvenli ve çevreye uygun şekilde tasfiye edilmesini sağlayın
10. Eğitim / Bilgilendirme
• Makine işleticisi olarak operatörü, mevcut hukuki konular
ile kazalardan korunma yönetmelikleri ve ayrıca mevcut
güvenlik tertibatları hakkında bilgilendirmek ve eğitmekle
yükümlüsünüz. Bunu yaparken, çalışanların çeşitli teknik
kalifikasyonunu dikkate alın
• Operatör bu bilgilendirmeyi anlamalı ve riayet etmelidir,
ayrıca dokümantasyonu imzalamalıdır
• Ancak bu şekilde, operatörün iş güvenliği ve tehlike bilinci
ile çalışmasını güvence altına alabilirsiniz. Bu nedenle
işletici olarak, her çalışanın bu bilgilendirmeye katılmasını
yazılı olarak onaylatmanız gerekir
• Bu iş güvenliği önlemlerinin alınması ile tehlike potansiyeli
azaltılır ve makinenin güvenli işletilmesi sağlanır

BİLGİ
Mevcut olan bütün iş güvenliği tertibatlarının bağlı
ve hasarsız oldukları, vardiya başlangıcından önce en
az bir kere kontrol edilecektir (gözle kontrol).
11. Kişisel iş güvenliği donanımı

• İşletmeye alma işleminde operatör, bütün iş güvenliği
ve koruma tertibatları ile kumanda elemanlarının normal
çalıştığını ve herhangi bir hasarının bulunmadığını kontrol
etmelidir

İşletici, aşağıdaki kişisel iş güvenliği donanımlarını hazır
bulunduracaktır:

• Çalışma yerinin çevresi daima temiz ve düzenli tutulacaktır,
işletme içi kontroller ile bu durum güvence altına
alınacaktır

• Kulaklık

• Oluşan değişiklikler veya fonksiyon arızaları derhal yetkili
merciye / kişiye bildirilecektir. Makine, gerektiğinde derhal
durdurulacak ve emniyet altına alınacaktır

• Emniyetli iş ayakkabısı
• İş gözlüğü
• Toz maskesi
• İş eldiveni (gerek duyulduğunda)
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Makine açıklaması
4. Makine açıklaması

1. Teknik özellikler
Levha tipi iş parçaları için delme
ve presleme makinesi

Tanım:
1. Teknik veriler

14

2. Kumanda elemanları
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3. Makinenin donatımı

15

4. Koruma tertibatları

15

5. İşaretleme

16

Makine Seri No.:
Üretim yılı:
Sistem ölçüleri:
Yükseklik:
Genişlik:
Derinlik:
Ağırlık:
maks. Gürültü seviyesi:

630 mm
800 mm
620 mm (toz emiş sistemi ile birlikte)
33,5 kg
> 89 dB (A)

Elektrik
Cihaz, yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir elektrik kablosu ve
bir fiş (konfigürasyon için tabloya bakın) ile donatılmıştır.
Makinenin elektrik bağlantısı için, kendi güvenliğiniz
açısından uzman elektrik personeli görevlendirin. Gerekli olan
bağlantı bilgileri, makinenin tip etiketi üzerinde yazılıdır.
Motor bilgileri BlueMax Mini Tip 3:
Volt (V)
Hertz (Hz)
Devir (d/dak)

Fazlar (Ph)
Güç (kW)

Bağlantı değerleri

Versiyon
Tip 3

400 V
50 Hz
2.800 d/dak

3 faz
1,1 kW

CEE ﬁşi
bağlantıya hazır

EPS

230 V
50 Hz
2.850 d/dak

1 faz
1,1 kW

Topraklı ﬁş
bağlantıya hazır

EPS

230 V
60 Hz
3.400 d/dak

3 faz
1,3 kW

Makinenin uzman elektrik personeli tarafından
yerel elektrik şebekesine
bağlanmasını sağlayın

EPS

230 V
60 Hz
3.400 d/dak

1 faz
1,3 kW

Makinenin uzman elektrik personeli tarafından
yerel elektrik şebekesine
bağlanmasını sağlayın

EPS

Elektrik enerji beslemesinin özellikleri
Bağlantı işlemi sadece, VDE 0100 standartına göre
uygulanmış bir elektrik sistemine yapılacaktır. Bu makinenin elektrik güvenliği ancak, makine yönetmeliklere uygun
olarak yapılmış bir topraklama sistemine bağlandığında
garanti edilir. Bu temel güvenlik koşulunun ve sistemin
yeterli değerdeki sigorta ile korunmasının kontrol edilmesi
çok önemlidir. Topraklama kablosunun bulunmaması veya
kopmuş olmasından kaynaklanan hasarlarda, üretici firma
herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Anma güç sarfiyatı ve
sigorta değeri bilgileri, tip etiketi üzerinde yazılıdır.
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Pnömatik sistem bağlantısı
Delme otomatlarında hızlı bağlantı soketi NW 7,2 bulunur
• Maks. giriş basıncı 8 bar / 100 PSI
• Strok başına hava sarfiyatı 1,2 lt
Toz emiş sistemi
Makinenin zor alevlenebilen, esnek bir hortum ile toz emiş
sistemine bağlanma zorunluluğu vardır. Emiş hortumu,
teslimat kapsamına dahil değildir.
• Dış çap (emiş bağlantısı)
50 mm
• Debi
141 m/3/saat
• Statik alçak basınç 20 m/s
1.300 Pa
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3. Makinenin donatımı

BİLGİ
Diğer teknik veriler, üretici firmanın dokümantasyonunda
açıklanmıştır.
Makine donanımları üzerinde işleticinin onay almaksızın
kendi başına tadilat yapması, işletim güvenliği nedeniyle
yasaktır ve bu gibi durumlardan kaynaklanan hasarlarda,
üretici firma herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
2. Kumanda elemanları
Makinenin kullanımı ve kontrolü için gerekli şalter ve diğer
kumanda elemanları aşağıda açıklanmıştır.

UYARI
Donatma çalışmaları sadece, sahip oldukları meslek eğitimi,
tecrübesi ve bilgilendirilmeleri itibari ile aşağıdaki konularda
yeterli bilgiye sahip uzman personel tarafından yapılacaktır
• İş güvenliği yönetmelikleri,
• Kazaları önleme yönetmelikleri,
• Direktifler ve genel teknik kurallar.
Uzman personel, makinenin işletim güvenliğinden sorumlu
görevliler tarafından makinenin donatılması için görevlendirilecektir.
4. Koruma tertibatları

1

Çalışanları mekanik tehlikelere karşı korumak için makinede,
EN 953 normuna uygun ayırıcı koruma tertibatları monte
edilmiştir.
Makinede ek olarak ilgili uyarı bilgileri/semboller bulunur.

2
3
Şekil 5: Delme ve presleme otomatlarındaki kumanda
elemanları
Poz.

1
2
3

Tanımlama
Motor şalteri
El butonu
Buton

Açıklama
Elektrik beslemesi açık / kapalı
İşlemi başlatma
bastırıcının kilidini elden açma

Şekil 8: Koruma muhafazası

2

3

1
Şekil 6: Ayak şalteri
bağlantısı
Poz.

Tanımlama

1

Ayak şalteri

2

Basınç regülatörü

3

Geçmeli soket

Şekil 7: Basınçlı hava
Açıklama
İşlemi başlatma
İşletim basıncını (6-8 bar)
ayarlama
Basınçlı hava bağlantısı
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BİLGİ
Ayak şalteri kullanıldığında, el butonu fonksiyonu devre
dışıdır.
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Makine açıklaması
5. Tanım
Bölüm: Toplam makine
Ellerin ezilme tehlikesine karşı uyarı

Bölüm: Motor/tahrik ünitesi
Takım değiştirme işleminden önce, fişleri prizden çıkarma
bilgisi.

Şekil 9: Tanım – Toplam makine
Şekil 12: Tanım – Motor/tahrik ünitesi
Bölüm: Bastırıcı
Ellerin ezilme tehlikesine karşı uyarı

Bölüm: Toplam makine
Takım değiştirme işleminden önce, fişleri prizden çıkarma ve
basınçlı havayı ayırma bilgisi. Ana şalter, makineyi basınçlı
hava şebekesinden ayırmaz.

Şekil 10: Tanım – Bastırıcı

Bölüm: Takımların koruma kapağı
Ellerin ezilme tehlikesine karşı uyarı
Şekil 13: Tanım – Toplam makine

Bölüm: Kumanda elemanları
İşletmeye alma işleminden önce işletim kılavuzunu okuma
bilgisi

tr
Şekil 11: Tanım – Delme ve presleme tertibatı

Şekil 14: Bilgi - Kumanda elemanları
16
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Taşıma ve montaj
1. Taşıma

5. Taşıma ve montaj
1. Taşıma

18

2. İşletme içi taşıma

18

3. Teslimatın bütünlüğü

19

4. Taşıma hasarlarının bildirimi

19

5. Kurulum yeri

19

Makinenin taşıma ve montajı sadece, üretici firmanın
görevlendirdiği / yetkilendirdiği firmalar /şahıslar tarafından
veya bu firmaların gözetimi altında yapılacaktır.
Taşımadan sonra, toplam makine üzerindeki taşıma hasarları
kontrol edilecektir, zira olası hasarlar sistemin fonksiyon ve
işletim güvenliğini etkiler.
BİLGİ
Taşıma işlemlerinin hazırlığı için makinenin ağırlığını
lütfen dikkate alın!
Makinenin ağırlığı yaklaşık: 33,5 kg.
Forklift veya transpalet ile taşıma:
Yükleme ve indirme çalışmalarında transpalet veya forklift
kullanıldığında bunlar, kaldırılacak yükler için uygun ve
mükemmel durumda olmalıdır.
Her halukarda, taşınacak malın ağırlık merkezine dikkat
edilecektir!
Taşıma esnasında makineler, talimatlara uygun şekilde
emniyet altına alınacak ve yük eşit şekilde dağıtılacaktır.
Ani hareket etmekten kaçının.
Makineyi sarsıntısız ve darbe almayacak bir şekilde, dikey
konumda yere koyun. Makineyi derhal, taşıma araçlarından
zarar görmeyecek ve devrilmeyecek şekilde emniyet altına
alın. Makineyi indirme, taşıma ve ara depolama sürecinde çok
itinalı biçimde davranın, dış hava şartlarına ve darbe almaya,
ve ayrıca üzerine cisimlerin düşmesine karşı koruyun.
UYARI
Asılı yüklere karşı uyarı!
Makinenin yeri değiştirileceği zaman bunlar kaldırılacak
ve taşınacaktır. Makine talimatlara aykırı kaldırıldığında
ve taşındığında devrilebilir ve yere düşebilir.
Asla, asılı olan yüklerin altında durmayın!
UYARI
Asılı yüklere karşı uyarı!
Makinenin taşınması esnasında, makine üzerinde veya
asılı durumda hiç kimse bulunmamalıdır.
2. 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. Dışarı taşan parçaları (motor, taşıma zinciri, kablo
grupları, hortumlar, silindir), hasar görmemeleri için etkili
şekilde koruyun.

tr
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3. Teslimatın bütünlüğü
Teslimat kapsamını, sipariş teyid belgesinde veya bu
işletim kılavuzundaki liste ile taşıma işleminde hazırlanan
sevk irsaliyesinde görebilirsiniz. Teslimatın elinize
geçmesinden hemen sonra, parçaların eksik olup olmadığını
kontrol edin. Herhangi bir parça eksik olduğunda, taşıma
şirketine derhal şikayetinizi (kayıp ihbarı) bildirin ve
Paul Hettich GmbH & Co. KG firmasına da gecikmeden
bilgi verin.
4. Taşıma 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.
Taşıma hasarlarından şüphelendiğinizde derhal:
• Taşımayı gerçekleştiren nakliye şirketine yazılı olarak hasar
bilgisi verin ve / veya
• Nakliye hasarlarına karşı kendi sigortanızın bulunması
halinde, şüphelendiğiniz hasarı kendi yetkili sigorta
şirketinize yazılı olarak bildirin
5. Kurulum yeri
Makinenin düzenli ve yönetmeliklere uygun kurulumu için
kurulacak yerin düz ve yeterli taşıma kapasitesine sahip
olması mutlaka gereklidir. Düz olmayan kurulum yerinde
makinenin torsiyon sağlamlığını güvence altına almak için
makine altına uygun eşitleme sacları koyulacaktır.
BlueMax Mini Tip 3 makinesi, güvenli şekilde ambalajlanarak
sevk edilmektedir. Makineyi işletmeye hazır duruma getirmek
için bazı parçaların monte edilmesi gerekir. Kurulum
işleminden sonra makine temizlenecektir.
Makineyi bir tezgaha / alt sehpaya monte ederek düşmeye
karşı emniyet altına alın.
DİKKAT
Ezilme tehlikesi!
Hareketli makine parçaları ile kolonlar, bina bölümleri,
dolaplar vs. arasında en az 500 mm boşluk bırakılmalıdır!
Bu güvenlik bölümüne, yüklü paletleri koymayın!

tr
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İşletmeye alma / Deneme çalışması
6. İşletmeye alma

1. Genel
Burada açıklanan talimatlar, asgari tavsiyeler olarak
görülmelidir. İşletme koşullarına göre, makinenin çalışma
kalitesini muhafaza etmek için başka talimatlar da gerekli
olabilir.

1. Genel

20

2. İlk işletmeye alma

21

3. Güvenlik kontrolü

21

4. İşletmeye alırken oluşan arızalar

21

Özel sistemlerdeki (pnömatik sistem, vs.) bakım ve onarım
çalışmaları sadece bu sistemler hakkında özel eğitimi bulunan
uzman personel tarafından yapılacaktır.

5. Deneme çalışmasının yapılması

21

Aşağıda açıklanan iş güvenliği bilgilerini dikkate alın!

6. İşletmeye almanın sonlandırılması

21
UYARI
Makine devre dışı bırakılmadığında, hareket eden parçalar
nedeniyle ezilme tehlikesi vardır.
Bakım, onarım ve temizleme çalışmalarına başlamadan
önce, makine basıncı sıfırlanmalı ve gerilim beslemesi
kapatılmalıdır!
BİLGİ
Talimatlara aykırı yapılan onarım sonucunda makinede
hasar!
Makine üzerinde talimatlara aykırı yapılan demontaj
ve montajlarda, maddi hasarlar veya müteakip hasarlar
oluşabilir.
Bu nedenle, bütün sökme ve dağıtma çalışmalarında geçerli
olan kurallar aşağıda açıklanmıştır:
• Parçaları, ait oldukları bölüme göre işaretleyin
• Montaj pozisyonu ile yerini işaretleyin ve not edin
• Yapı gruplarını ayrı olarak sökün ve saklayın
Bakım onarım çalışmalarından sonra geçerli olan kurallar
aşağıda açıklanmıştır:
• Bütün cıvata bağlantılarının sıkı olup olmadığını kontrol
edin. Bütün kapakları kapatın ve vidalayın
İşletmeye alma işleminde olduğu gibi, anormal çalışma sesleri
ve ısınmayı kontrol edin!

tr

20

2. İlk işletmeye alma
Makinenin ilk işletmeye alınmasından önce dikkat edilecek
noktalar:
BİLGİ
İlk işletmeye alma yalnızca, üreticinin / piyasaya süren
firmanın görevlendirdiği / yetkilendirdiği bir şahıs
tarafından veya bunun gözetimi altında yapılacaktır.
• Makinenin, açıklanan yönetmelikler uyarınca monte edilip
edilmediğini kontrol edin!
• Makinenin güvenli biçimde durmasını sağlayın!

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.
Makineyi ancak, arızalar / hatalar talimatlara uygun
ve eksiksiz şekilde giderildikten sonra çalıştırın!
5. Malzemeli / malzemesiz deneme çalışması
Bütün fonksiyonları güvenli şekilde test edebilmek için
önce, malzeme ve delme takımı olmadan bir deneme
çalışması yapılması tavsiye edilir. Bütün fonksiyonlar normal
olduğunda, istenilen takım takılır.

• Montaj işleminden sonra makine içinde herhangi bir
yabancı cisim kalıp (takımlar, yapı malzemesi, vs.)
kalmadığını kontrol edin!

Bağlantıya bağlı olarak fonksiyon testi için, el veya ayak
şalteri kullanılır.

• Pnömatik sistemin hortumlarını ve hortum bağlantılarını
kontrol edin!

Malzemesiz deneme çalışmasını başlatın. Bu testten sonra
malzemeli bir test yapmalısınız.

• Emniyet tertibatlarının mükemmel durumda olup
olmadığını kontrol edin!

Çalışmaları kontrol edin. Bütün ayarlar doğru olduğunda
üretime başlayabilirsiniz.

• Hareket eden parçaların hareket sahaları içinde
engellenmeden hareket etmelerini sağlayın, ayrıca emniyet
mesafelerine uyulmasını sağlayın!

Ön koşullar
• Gerekli olan bütün çalıştırma işlemleri uygulanmış
olmalıdır.
• Basınçlı hava açılmış olmalıdır

3. Güvenlik kontrolü
İşletmeye alma işlemi yalnızca, eğitimli ve kalifiye personel
tarafından yapılacaktır.
Aşağıdaki durumlardan emin olun:
• Kurulum, donatma ve bakım çalışmalarının eksiksiz
bitirilmiş olduğu ve makinenin tehlike bölümünde kimsenin
bulunmadığı veya bu bölümde çalışmadığı

• Makine, ilgili ürüne göre ayarlanmış olmalıdır
• Makinenin sakin çalışmasına ve düzensizliklere dikkat edin
• Operatör daima, güncel işlem tarzı hakkında
bilgilendirilecektir
6. İşletmeye almanın sonlandırılması

• Bütün koruma tertibatlarının / kapakların monte edilmiş
olduğu

• Bütün servis ve ayarlama çalışmaları tamamlandıktan
sonra, yapılmış olan çalışmaların bir kontrolü gereklidir

• Basınçlı hava beslemesinin işletime hazır olduğu

• Bütün cıvataların ve bağlantıların sıkılığını kontrol edin

• Kumanda elemanlarının serbestçe erişilebilir olduğu

• Kontrol işleminden sonra önce, bir parça ile test işlemi
yapılmalıdır

4. İşletmeye alırken oluşan arızalar

• Makine ancak mükemmel olarak çalıştıktan sonra,
işletmeye alma işlemi sonlandırılabilir

İşletmeye alırken aşağıdaki durumlarda, makinenin elektrik
beslemesini derhal kesin:

• Ardından makineyi kapatın ve üretimi operatör personele
teslim edin

• Anormal işletme sesleri duyulduğunda
• Sakin olmayan bir çalışma veya titreşimler oluştuğunda

• Operatör daima, güncel olarak ayarlanan üretim hakkında
bilgilendirilecek ve işlem tarzı ile ilgili bilgi verilecektir

• Yardımcı ünitelerdeki arızalarda

• Bunun ardından üretim başlatılabilir

• Motorlarda çok yüksek güç sarfiyatında
• Elektrik arızalarında

BİLGİ

• Takımlar aşırı ısındığında

Servis çalışmalarından sonra, bütün koruma
tertibatlarının fonksiyonu kontrol edilecektir!
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TEHLİKE
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik ileten parçalar üzerinde talimatlara aykırı yapılan
çalışmalarda, elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi
vardır!
Elektrikli donanımlar üzerindeki çalışmalar yalnızca,
yetkili elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!
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İşletim
1. Makineyi hazırlama

7. İşletim
1. Makinenin hazırlanması
Ana sehpa BlueMax Mini Tip 3

22

Matkap mili

23

Matkap ucu

23

Aspirasyon sistemine bağlantı

23

Basınçlı hava beslemesine bağlantı

23

Elektrik güç kaynağına bağlantı

23

„Takip makaralı döner konsol” montajı

24

Hortum bağlantısı BlueMax Mini
„ayak pedalı hariç

24

Hortum bağlantısı BlueMax Mini
„ayak pedalı dahil”

24

Bastırıcı montajı

24

Aksesuar cetvel uzatması

24

2. İş hazırlığı

Ana sehpa BlueMax Mini Tip 3
Oluklu çalışma plakasını ayak profili üzerine kaydırın ve
dayama cetvelinin kılavuz gönyesini, sıkıştırma elemanları
ve imbus cıvatalar ile ayak profiline sabitleyin.

25

Delik derinliği ayarı

25

Kenar mesafesi

25

Sarkaçlı dayamalar

25

Bastırıcı

25

Matris

26

3. Kullanım

26

Bastırıcı

26

4. Hettich menteşelerinin işlenmesi

BlueMax Mini Tip 3, koli içinde ambalajlanarak sevk
edilmektedir. Makineyi işletime hazır duruma getirmek için,
bazı parça ve bileşenlerin monte edilmesi gerekir. Montaj
işleminden sonra makine, bir temel temizleme işleminden
geçirilecektir.

22

27

Makine donatımı

27

Delme

27

Presleme

28

Şekil 15: Oluklu ana sehpa
.

Matkap mili
Makine, matkap milleri önceden monte edilmiş şekilde sevk
edilir. Vidalı pimlerin dışarı çıkmasını önlemek ve kirlenmeye
karşı etkili bir önlem almak için, gerek duyulmayan matkap
milleri, makine ile birlikte gönderilmiş olan altı adet mandren
kör tapası ile kapatılacaktır.
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Şekil 16: Matkap milleri
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Matkap ucu
Makine, uzunluğu 54 mm ve şaft çapı 10 mm olan metal
karbür matkap uçları için öngörülmüştür. Matkap ucunu
dayamaya kadar, sıkma yüzeyleri vidalı pimlere doğru
döndürülmüş şekilde takın ve alyen anahtar ile sıkın.
Mil dönme yönüne dikkat edin!
Gerektiğinde matkap ucu uzunluğunu, matkap ucu şaftı
içinde bulunan ayar cıvataları ile ayarlayın.

Basınçlı hava beslemesine bağlantı
Makineyi basınçlı hava şebekesine bağlamak için, besleme
borusunu kaplin 1 ile hava filtresi ünitesine bağlayın.
Tavsiye edilen hava basıncı 6-8 bar, 100 PSI.

32
L

1

L

R

L

21
L

5,5
32

52

Şekil 19: Hızlı bağlantı rakoru ile hava filtre ünitesi

L

Elektrik güç kaynağına bağlantı
Güç beslemesi, 16 Amperlik bir fiş ile sağlanır.
Şekil 17: Delik şablonu
Aspirasyon sistemine bağlama
Makineyi bir toz emme sistemine bağlayın. Makinenin
zor alevlenebilen, esnek bir hortum ile toz emiş sistemine
bağlanma zorunluluğu vardır.
Aspirasyon sistemi emiş hortumunu toz emiş bağlantısına 1
takın ve bir hortum klipsi ile sabitleyin.
Aspirasyon sisteminin hava hızı en az 20 m/sn olmalıdır.
Toz emiş hortumunun çapı: Ø 50 mm. Toz emiş hortumu, toz
emiş bağlantısına yüklenilmeyecek şekilde döşenmelidir!

1

İlk olarak, priz fonksiyonunun doğru olup olmadığını bir
uzman elektrikçiye kontrol ettirin.
Ardından, fişi prize takın.
Makine, 400 Volt bağlantı gerilimi için tasarlanmıştır.
(diğer varyasyonlar mümkündür)
opsiyonel
(Sadece CE ‚de)

P
U
I
n

=
=
=
=

CE:
1 ve 2: kahverengi, 3 ve 4: mavi; PE: yeşil/sarı

CE:
1 ve 2: yeşil; 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: yeşil/sarılı turuncu

Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
2800 Devir/dakika

BlueMax Mini
1 Faz

Şekil 18: Emiş bağlantısı

opsiyonel
(Sadece CE ‚de)

P
U
I
n

=
=
=
=

Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
2800 Devir/dakika

BlueMax Mini
3 Faz

DIN VDE veya IEC standartlarına uygun bir fiş kullanın.
Şebekede bir ön sigorta öngörülmelidir.
Motorun dönme yönünü kontrol edin. Tahrik mili sağa
doğru dönmelidir.
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Motor veya tahrik mili sola döndüğü takdirde, fiş içindeki
faz değiştiriciyi çalıştırmanız gerekir.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Elektrik ileten parçalar üzerinde talimatlara aykırı yapılan
çalışmalarda, elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi
vardır!
Elektrikli donanımlar üzerindeki çalışmalar yalnızca,
yetkili elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!
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İşletim
„Takip makaralı döner konsol” montajı

„Bastırıcı“ montajı

BİLGİ

BİLGİ

Aksesuarı monte etmeden önce, makineyi basınçlı hava
şebekesinden ayırın ve fişi prizden çıkarın!

Aksesuarı monte etmeden önce makineyi basınçlı hava
şebekesinden ayırın ve fişi prizden çıkarın!

Döner konsolu dişli kutusu bloğu üzerine takın ve iki taraftan
setuskur, yassı yay ve rondelalar ile Bölüm 12 parçalarına
ayrıştırılmış görünümde gösterildiği gibi sabitleyin. Dişli
kutusu bloğunun sağ tarafına, dayama işlevi görecek bir
M6 imbus cıvata takın. Döner konsolu dikey konuma getirmek için yapılacak ayar, takılı olan ve kontra somun ile
sabitlenmiş setuskur üzerinden yapılabilir.

1. Cıvataları silindir tutma elemanından sökün, ayak
plakasının sağına ve soluna sabitleyin.
2. Silindir tutma elemanını, silindir dönerken dişli kutusunun
altına girmesi engellenecek şekilde tekrar vidalayın
(silindir tutma elemanının eğimli bölümü makine ortasına
bakacak).
3. Kumanda konsolunun alt deliğindeki folyoyu delin ve el
valfını halka ile birlikte yerleştirin.

1. „Takip makaralı valf“ ünitesini, dişli kutusunun sağ tarafına
teslimat kapsamında gönderilmiş olan M8 x 10 imbus cıvata
ile, küçük büküm aşağıda olacak ve sola bakacak şekilde
sabitleyin.

4. Sökülü durumdaki iki şeffaf hortumu pnömatik silindirine
bağlayın.
5. Kırmızı renkli ince ve kalın kör tapaları sökün. Tapaları
sökerken, rakor parçasındaki halkayı bastırın.
6. Sonra ince ve kalın renkli siyah hortumları (bastırıcı
ünitesinden çıkan) serbest rakor parçalarına, sonuna
dayanıncaya kadar iterek geçirin.
7. İki yollu valfı (üç konnektörlü küçük valf), kumanda
konsolunun iç tarafında (iki adet üst üste duran delik)
yana vidalayın. Burada siyah bağlantı üst tarafta olmalı
ve valfın düz yüzeyi bakan kişiye dönük olmalıdır.

Şekil 20: Takip makaralı döner konsol
2. Döner konsolu aşağıya çevirirken, takip makarasının yukarı
bastırılıp bastırılmadığını kontrol edin. Makara yukarı doğru
bastırılmadığında, imbus cıvatayı açın ve takip makaralı
üniteyi yeniden ayarlayın.

Hortum bağlantısı BlueMax Mini Tip 3 „ayak pedalı hariç”
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1. Kumanda konsolunda bulunan ve elektrik kablosundaki siyah
kutucuk ile işaretli elektro pnömatik şalteri (EPS) kumanda
konsolundan sökün.
2. Bunun içindeki tek ince ve şeffaf hortumu çözün, aynı şekilde
diğer ucundaki Y parçasını da çıkarın.
3. Sonra ince siyah hortumu (takip makaralı valfden çıkan) mavi
renkli EPS içine sona kadar itin.
4. EPS elemanını tekrar kumanda konsoluna vidalayın.
5. Fonksiyon testi! Herhangi bir yerde basınçlı hava kaçağı
olduğunda, hortumun sonuna kadar yerleştirildiğinden emin
olmak için hortum bağlantılarını tekrar inceleyin.

8. Son olarak 3/2 yollu pnömatik valfı (dört konnektörlü
büyük valf, susturucu dahil) kumanda konsolu içinde
yana (bir adet boş delik) vidalayın. Burada siyah hortum
ile susturucu üstte olmalı ve valfın düz yüzeyi kumanda
konsoluna bitişik olmalıdır.
9. Fonksiyon testi! Herhangi bir yerde basınçlı hava kaçağı
olduğunda, hortumun sonuna kadar yerleştirildiğinden
emin olmak için hortum bağlantılarını tekrar inceleyiniz.
Bunun için, Bölüm 12‘deki parçalarına ayrıştırılmış
görünüme bakınız.
Aksesuar cetvel uzatması
Dayama cetveli uzatması
Köşebentin her bir yarısını, dayama köşebenti uzatması
ile dayama köşebenti üzerine takın, cıvatalar ve sıkıştırma
elemanları ile sabitleyin.

Hortum bağlantısı BlueMax Mini Tip 3 „ayak pedalı dahil”
1. İnce ve şeffaf tek hortumu (kumanda konsolu içindeki)
Y parçasından ve basit redüksiyon elemanından çıkarın.
2. Sonra ince mavi hortumu (takip makaralı valfden çıkan)
T parçasının boş olan ucuna, sonuna dayanıncaya kadar itin.
3. Fonksiyon testi! Herhangi bir yerde basınçlı hava kaçağı
olduğunda, hortumun sonuna kadar yerleştirildiğinden emin
olmak için hortum bağlantılarını tekrar inceleyin.
24

Şekil 21: Dayama cetveli uzatması

2. İş hazırlığı
UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makineyi donatma çalışmasına başlamadan önce fişi
prizden çıkarın ve basınçlı hava bağlantısını kesin!

Sarkaçlı dayamalar
Dayama profili fabrika çıkışında, ana milin ortasına doğru
0 değerine ayarlanmıştır, böylece dayamalar milimetre
kadranı sayesinde sağa ve sola doğru kusursuz ayarlanabilir.
Dayamaları, sıkıştırma cıvatasını açtıktan sonra istenilen
ölçüye ayarlayın ve tekrar sıkın.

Delik derinliği ayarı
Dişli saplama döndürülerek delik derinliği değiştirilebilir ve
alttaki tırtıllı somun ile kontralanabilir. Bir tur, 1 mm‘ye
karşılık gelir.

Şekil 24: Sarkaçlı dayama
Bastırıcı
Levha kalınlığına bağlı olarak bastırıcıların yüksekliği
ayarlanmalıdır. İş parçası ile bastırma elemanı ayağının
arasında
yaklaşık 3 mm mesafe olacaktır (örneğin altına bir AA 3
alyen anahtar koyun).
Şekil 22: Delik derinliği ayarı
Kenar mesafesi
Kenar mesafesinin ayarı, dayanak cetvelini kadrana göre
kaydırarak gerçekleşir. Dayama cetvelinin ön kenarı okuma
işaretidir. Bunun için, kılavuz gönyedeki her iki vidayı açın
ve ayarlama işleminden sonra (iki taraflı) tekrar sıkın.
Skalada, ana mil referans alınarak kenar ölçüsü gösterilir
(tas menteşe ortası).

Şekil 25: Bastırıcı
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Şekil 23: Kenar mesafesi
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İşletim
Matris

Bastırıcı

Presleme matrisi döner konsola, iki adet imbus cıvata ile
monte edilir. Örneğin bağlantı mekanizmaları veya menteşe
tabanları için başka bir matris takılacağı zaman, menteşeler
için kullanılan presleme matrisi sabitleme cıvataları ile
birlikte değiştirilecektir.
Derinlik ayarı, alın tarafında presleme matrislerine takılmış
olan setuskurlar üzerinden yapılabilir.

El valfına veya ayak pedalına basıldığında bastırıcılar
otomatik olarak sıkılır ve sarı butona 1 basıldığında tekrar
çözülür.

1

Şekil 26: Presleme matrisi
3. Kullanım

UYARI
Ellerde yaralanma uyarısı!
Makinenin işletimi esnasında ellerinizi matkap ucu,
bastırıcı veya presleme matrisinin tehlikeli bölümünün
içine koymanız yasaktır.
İsteğe bağlı olarak, el kumanda valfı veya ayak pedalı ile
çözülebilir. Bunun için el kumanda valfı veya ayak pedalına,
matkap ucu son pozisyona (derinlik dayaması) erişinceye
kadar bastırın. Şalter bırakıldığında matkap kafası, otomatik
olarak başlangıç pozisyonuna geri döner.
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Şekil 27: Sarı buton: Bastırıcıyı açma

4. Hettich menteşelerinin işlenmesi

4. Sarkaçlı dayamaları sağda ve solda istenilen ölçüde, kadrana
göre ayarlayın.

1. Üç matkap milinden ortadakinin içine, bir adet 35 mm
çaplı matkap ucu sağa döner ve arkadaki matkap
millerine iki adet 10 mm çaplı matkap ucu sola döner
şekilde takılabilir. Setuskurun dışarı çıkmasını önlemek
ve kirlenmeye karşı etkili bir önlem almak için, öndeki
matkap mili bir kep ile kapatılacaktır.
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Şekil 32: Sarkaçlı dayama, imbus cıvata ile
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L

Şekil 28: Delik şablonu

UYARI

Şekil 29: Matkap milleri,
kep ile

Matkap milleri bölümünde dayama kullanmayın, aksi
halde matkap millerinde ve dişli kutusunda ağır hasar
oluşabilir.

2. Delik derinlik ayarını yapın ve bir altı köşe somun ile
kontralayın. Tam uygun delik derinliğini belirlemek için
her seferinde deneme delikleri açın.

HIIN
HINWEIS
H
NW
WE
BİLGİ
Tam uygun delik derinliğini belirlemek için her seferinde
deneme delikleri açın!
Delme
1. İş parçasını yerleştirin, dayama köşebentinin ve sarkaçlı
dayamaların önüne doğru ayarlayın. Delme işlemini, el valfı
veya ayak şalteri ile başlatın ve bırakarak sonlandırın.

Şekil 30: Delik derinliği dayaması, altı köşebaşlı cıvata ile
3. Dayama köşebentindeki cıvataları alyen anahtar
ile açın ve gerekli olan kenar mesafesini (C ölçüsü)
kadrana göre ayarlayın.
Şekil 33: El valfı

Şekil 34: Ayak şalteri

2. Şimdi Hettich menteşesi, tas tarafındaki hızlı montaj
düzeneği ile elden yerleştirilebilir.
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Şekil 31: Dayama köşebenti, imbus cıvata ile
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İşletim
Presleme
1. Menteşeyi ön monteli manşonlar ile, menteşeler için
kullanılan presleme matrisi içine klipsleyin ve menteşe
kolunu tutma yaylarının arasına bastırın..

3. Presleme işlemini, el valfına 1 basarak başlatın ve bırakarak
sonlandırın. Menteşeler için kullanılan presleme matrisini
yukarı çevirin. Bastırıcıyı, basma düğmenin 2 üzerinden açın.
İş parçasını alın.

1

Şekil 35: Presleme matrisi

2
2. Konsolu, menteşeler için kullanılan presleme matrisi ile
birlikte aşağı doğru dayanana kadar delik üzerinde döndürün.
Şekil 37: El valfı ve basma düğme

Şekil 36: Menteşeler için presleme matrisi

tr
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Arıza giderme / Bakım ve onarım
8. Arıza giderme

30

9. Bakım ve onarım

30

Matkap kafası

30

Pnömatik valfler

30

Etiketler, uyarı levhaları
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8. Arıza giderme
Makinedeki arızalar yalnızca, yetkili işletici tarafından
görevlendirilen uzman personel tarafından giderilecektir.
Arızanın sebebi belirlenirken makinenin toplam ortamı
dikkate alınacaktır. Garanti süresi dahilinde oluşacak
hasarlarda derhal üretici firmaya bilgi verilecektir.
Genel bilgiler

10. Devre dışı bırakma

31

11. Tasfiye

31

UYARI
Çevre koruma

31

Arıza sebebinin belirlenmesinde veya arıza gidermede
geçerli iş güvenliği yönetmelikleri!

Hurdaya çıkarma

31

Kazaları önleme yönetmeliklerini dikkate alın!

Yağ ve yağlı atıklar

31

• Mekanik arıza halinde, montaj aparatının basınçsız
duruma getirildiğinden emin olun!
• Tekrar çalıştırılmaya karşı emniyet altına alın ve uyarı
etiketi asın!
9. Bakım ve onarım
• Koruma tertibatlarının fonksiyonunu her gün kontrol edin.
• Elektrik tesisatının VDE Direktiflerine uygunluğunu düzenli
olarak kontrol edin.

UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Bakım ve onarım çalışmaları yalnızca, görevlendirilmiş
uzman personel tarafından yapılacaktır.
Matkap kafası
Kılavuz sütunları üzerindeki toz düzenli olarak
temizlenecektir. Bakım gerektirmeyen burçlar takılı
olduğu için, gres sürmeyin.
Pnömatik valfler
Sistem, büyük çapta yağsız olarak işletilebilir. Valflerde
bunun için gerekli olan büyük boşluk nedeniyle, az miktarda
hava kaçağı olabilir. İş parçalarını kirletmemek için, tertibatın
önüne yağlayıcı monte etmeyin.
Ana silindir dahil bütün pnömatik valflerini yağlamak için,
şartlandırıcının arkasındaki dönüş borusuna, her 40 ila 50
işletim saatinde bir yaklaşık 10 ila 15 damla sıradan bir
hidrolik yağı (HPL 46) damlatılabilir.
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• Su separatörünün içindeki su düzenli aralıklarla, cam tüpün
altındaki boşaltma tapası açılarak boşaltılacaktır.
• Matkap uçlarının mandren içine kolayca takılıp
çıkarılmasını sağlamak için bütün matkap ucu şaftları,
mandren içine takılmadan önce hafifçe yağlanmalıdır.
• Makine düzenli olarak, talimatlara uygun şekilde
temizlenecektir.
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Devre dışı bırakma / Tasfiye
Etiketler, uyarı levhaları
Etiketler/Uyarı levhaları
• bez ile temizleyin,
• sıkıca bağlı ve okunabilir olduğunu kontrol edin,
• hasarlı levhalar değiştirilmelidir.
10. Devre dışı bırakma
Makine devre dışı bırakılırken, kalan veya depolanan
enerjiyi boşaltmak için elektrik ve basınç besleme
bağlantıları kesilmelidir.
GEFAHR
GEFA
GE
EFFA
AH
TEHLİKE!
Makine kapatıldıktan sonra da, kumanda panolarındaki
kablolar gerilim altındadır
− Şebekeden gelen besleme kabloları
− Güç şalterine giden kumanda kabloları
− Düşük gerilim beslemesi
Elektrikli donanımlar üzerindeki çalışmalar yalnızca,
yetkili elektrik personeli tarafından uygulanacaktır!

UYARI

Hurdaya çıkarma
Makine nihai olarak devre dışı bırakıldığında, o tarihte geçerli
olan tasfiye etme kanun ve yönetmelikleri dikkate alınacak
ve riayet edilecektir.
Nihai devre dışı bırakma ve kullanımdan kaldırma işlemi,
ayrıca toplam enerji beslemesi kurulumunun kaldırılmasını
ve yağlama maddelerinin tasfiye edilmesini de gerektirir.
Kullanım dışı kalan makinelerin nihai tasfiye edilmesi için,
bu konuda uzman bir firma görevlendirin.
Hangi parçaların ve malzemelerin geri kazanıma
gönderileceği incelenecek ve gerekli görülenler buraya
gönderilecektir.
Yağ ve yağlı atıklar
DİKKAT
Yağ ve yağlı atıklar, çevre için yüksek tehlike kaynağı teşkil
eder. Bu nedenle bunların tasfiye edilmesi özel firmalar
tarafından yapılmalıdır.
Bu atıkları, özel firmalara aktarılmak üzere işletme içi
tasfiye departmanına gönderin.

Yaralanma tehlikesi!
Basınçlı hava beslemesinin kesilmesi, mekanik teknisyeni
veya benzer mesleki eğitime sahip personel tarafından
yapılacaktır.
11. Tasfiye
Makine parçalarını malzeme türlerine göre ayırarak tasfiye
edin.
Çevre koruma
DİKKAT
Makineler ile ve üzerlerinde yapılacak bütün
çalışmalarda, atıkların önlenmesi ve yönetmeliklere uygun
değerlendirilmesi / tasfiyesi ile ilgili yasal yükümlülüklere
uyulmalıdır!
Özellikle kurulum, onarım ve temizlik çalışmalarında suya
zarar veren örneğin
• Gres ve yağlar
• Solvent içerikli temizleme sıvıları
toprağa veya kanalizasyona dökülmesi yasaktır!
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Bu maddeler uygun bidonlarda saklanacak, taşınacak,
yüklenecek ve tasfiye edilecektir.
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Yedek parçalar ve sarf malzemeleri
12. Yedek parçalar ve sarf malzemeleri
Kullanımına izin verilmeyen yedek parçaların makineye monte
edilmesi halinde, üretici olarak Paul Hettich GmbH & Co. KG
adı altında hazırlanan Üretici Beyanı veya Uygunluk Beyanının
geçerliliği sona erer.
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1101*
1102*
1103*
1104*
1105*
1106*
1107
1108
1109
1110
1111
1112

Dişli kutusu bloğu
Dişli kutusu kapağı
Mandren ile birlikte yan mil
Mandren ile birlikte ana mil
Pinyon z = 21
Pinyon z = 32
Kılavuz sütun
Ayak plakası
Köprü
Altı köşe somun DIN 936 M 12x1 galvanizli
Delik derinliği dayaması M 12x1
Kılavuz sac

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1124
1125
1127
1128
1130

Çalışma tezgahı 400 mm x 800 mm
Dayama cetveli 800 mm
Ayak proﬁli 465 mm
Kılavuz cıvata M 6x12
Koruma levhası
Yarık ve kademeli yassı kafalı cıvata
Dayama cetveli gönyesi komple
Mandren kepi
Çekme yükü azaltma HM (Tip 2)
Aspirasyon hunisi komple (sabitlemesiz)
Aspirasyon kapak sacı (sabitlemesiz)
Düz çekme yükü azaltma PM (Tip 3)
T oluk cıvatası
Altı köşe somun DIN 934 M 8
Kılavuzlu cıvata DIN 7500
M 5x10 - C/ II
Yaylı rondela DIN 127 - A 5 St
Sabit bilyalı rulman 6000 - 2RS
Kovanlar MB 3030 DU
Baskı yayı HM (Tip 2)
Baskı yayı PM (Tip 3)
Sarkaçlı dayama komple => Ürün numarası
Çakma manşon ø 10x12
Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x10
Silindirik cıvata DIN 912 - M 8x10
Dört köşe somun DIN 562 - M 8
Setuskur DIN 913 - M 6 x 5
Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x12
Silindirik cıvata DIN 912 - M 8x20
Silindirik cıvata DIN 912 - M 10x25
Conta

1131
1151
1152
1154
1155
1156
1161
1162
1163
1164
1165a
1167
1168
1169
1172*
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* Bu yedek parça numaraları sadece, 4 milli standart dişli kutusu
52/5,5 mm için geçerlidir. Dişli kutusu modeline bağlı olarak
biraraya getirilecek parçalar, bu tablonun sonunda gösterilmiştir.

1173
1174
1175
1179

Setuskur DIN 914 - M 4x8
Silindirik cıvata DIN 912 - M 10x35
Yaylı rondela DIN - A 10 St
Silindirik pim DIN 7 - ø 4 M 6x20

1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1221
1223
1225
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1256
1257
1258
1259
1260

Özel dişli kutusu bloğu, 4 milli 45/9,5
Özel dişli kutusu kapağı, 4 milli 45/9,5
Mandrenli özel yan mil
Pinyon z = 17
Özel sabit bilyalı rulman 607 - 2 RS
Özel conta
Özel dişli kutusu bloğu, 6 milli
Özel dişli kutusu kapağı, 6 milli
Özel dişli kutusu bloğu, 4 milli 38/8
Özel dişli kutusu kapağı, 4 milli 38/8
Mandrenli özel yan mil
Mandrenli özel ana mil
Pinyon z = 16
Pinyon z = 25
Pinyon z = 39
Çevirme halkası
Döner konsol için tutma kolu
Takip makarası için sabitleme sacı
Setuskur DIN 553 - M 8x40
Karoseri pulu DIN 9021 - A 8,4
Emniyetli altı köşe somun DIN 982 - M 8
Kovan
Küresel düğme
Yassı yay DIN 2093 B 22,5 Boy 1
Standart presleme matrisi => Ürün numarası
Setuskur DIN 551 - M 5x16
Altı köşe somun DIN 934 - M 5
Altı köşe somun DIN 934 - M 8
Silindirik cıvata DIN 912 - M 8x25
Takip makaralı 3/2 yollu valf

1262

Segmentli rondela DIN 6791 A 5,3 - Fst

1263

Kılavuzlu cıvata DIN 7500 M 4x10 - C/ II
Dirsekli rakor M 5 çevrilebilir ø 4

1264
1265
1319
1320

Yıldız mercimek başlı vida DIN 7985 M 3x14
Kol mekanizması çıtası
Bükülmüş kol mekanizması
(solda/ sağda kullanılabilir)

1321

Sap demiri

1671

Hızlı bağlantı rakoru NW 7,2

1322

Yassı başlı cıvata DIN 923 M 8x6

1672

Değiştirme valfı kollu şalter 1/8”

1353

Direkta ll 38 mm

1673

Çift basınçlı valf 1/8”

1428

Sıkıştırma plakası

1676

Kablo bandı T 40 R

1429

Sıkıştırma plakası cıvataları

1680

1451

Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x20

1452

Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x25

1453

Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x40

1454

Rondela DIN - A 6,4 - St

1530

Motor yuvası

1684

Kablolu elektropnömatik şalter => Aşağıdaki
bilgilerin verilmesi gereklidir:
1.) Seri No
2.) Volt, Hertz, Faz, Güç kW
Kılavuzlu cıvata DIN 7500 M 6x16 - C/ II
Tapa ø 6

1551

Motor komple şalter ile => Aşağıdaki bilgilerin verilmesi gereklidir:
1.) Makine tipi HM (Tip2), PM (Tip3)
2.) Seri No
3.) Volt, Hertz, Fazlar, Güç kW,
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 14
0,8 kW motor için
Kaplin için kama DIN 6885 - A 3x3x16

1685

1554
1570

1682

1686

Geçmeli rakor çift konnektörlü ø 4
(2 x ø 4, 1 x ø 6)
Tapa ø 4

1687

Dirsekli rakor R 1/8” iç diş G 1/8”

1688

Hızlı havalandırma valfı G 1/8”

1689

Redüksiyon nipeli 1/8” I x 3/8” A

1690

Dirsekli rakor, konik, 2 x 1/8”

Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x16

1691

Poliüretan hortum, 4 mm, şeffaf

1692

Poliüretan hortum, 4 mm, siyah

1693

Poliüretan hortum, 4 mm, mavi

1738

Bastırıcı için bastırma parçası

1739

Dayama köşebenti

1740

Bastırıcı sıkıştırma plakası

1632

BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 19
1,3 kW motor için
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 7, motor ø 14
0,8 kW motor için
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 7, motor ø 19
1,3 kW motor için
Üﬂeme nozulu için tutma yayı

1741

Bastırıcı cıvatası

1633

Üﬂeme nozulu

1753

Silindirik cıvata DIN 912 - M 6x35

1637

Somun dahil piston kolu kavraması

1757

pnömatik Yuvarlak silindir, ø 33 mm

1638

Kumanda konsolu

1760

Geçmeli rakor çift konnektörlü ø 6

1651

pnömatik Silindir DW 80/125

1761

Dirsekli rakor M 5

1654

Silindirik cıvata DIN 912 - M 10x20

1763

Susturucu M 5

1656

5/2 yollu algılama valfı 1/8” siyah

1764

Y hortum bağlantı elemanı

1659

Dirsekli rakor 1/4”

1765

Geçmeli rakor çift konnektörlü ø 4 (3 x ø 4)

1660

Dirsekli rakor 1/8”

1766

Geçmeli çapraz rakor ø 4

1660 a

Dirsekli rakor 1/8” (uzun kollu)

1778

3/2 yollu algılama valfı M 5 sarı, yaylı geri dönüş

1661

Geçmeli düz rakor 1/8” ø 6

1779

3/2 yollu algılama valfı M 5, yaylı geri dönüş

1662

Susturucu 1/8”

1782

Geçmeli T rakor

1663

Atık hava kısma çekvalfı

1783

Geçmeli redüksiyon rakor

1664

Redüksiyon nipeli 1/41 x 3/8A

1785

1665

Şartlandırıcı 1/4” komple

1668

Poliüretan hortum, 6 mm, şeffaf

1786

Yıldız mercimek başlı vida DIN 7985 M 3x18
Kertikli pim DIN 1472 ø 6x30

1669

Poliüretan hortum, 6 mm, siyah

1787

Altı köşe somun DIN 934 M 12

1670

Poliüretan hortum, 6 mm, mavi

1788

Altı köşe somun DIN 934 M 3

1552*
1553

1571
1572

tr
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Yedek parçalar ve sarf malzemeleri
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 19
1,3 kW motor için

Tezgah çerçevesi

1801

Dayama takozu

1802

Mil desteği, mil ø 20 ile birlikte

1803

Şerit metre

1804

Arka plaka

1188

Özel dişli kutusu bloğu

1805

Ön plaka

1189

Özel dişli kutusu kapağı

1806

Vernier kalkanı

1190

Mandrenli özel yan mil (3 adet)

1807

Özel kumanda konsolu

1191

Mandrenli özel ana mil (1 adet)

1808

Destek çatalı

1192

Pinyon z = 16 (2 adet)

1809

Ön sıkıştırma konsolu

1193

Pinyon z = 25 (1 adet)

1810

Arka sıkıştırma konsolu

1194

Pinyon z = 39 (1 adet)

1812

Ayar ayağı

1184

Özel sabit bilyalı rulman 607 - 2 RS (8 adet)

1813

Alüminyum yatak ünitesi

1185

Özel conta

1814

Sıkıştırma kolu DIN 78 M 8x63

1571

1816

Silindirik cıvata DIN 912 M 6x55

1817

Silindirik cıvata DIN 912 M 6x16

BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 7, motor ø 14
0,8 kW motor için
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 7, motor ø 19
1,3 kW motor için

1818

Yaylı rondela DIN 7980 - 6 - FST

1819

Silindirik cıvata DIN 912 M 6x45

1820

Yaylı rondela DIN 7980 - 8 - FST

1821

Kertikli pim DIN 1473 - 8x50

1952

Tapa MS nikel kaplamalı 1/8”

1953

5/2 yollu valf 1/8”

1954

İki yollu valf M 5

1955

3/2 yollu ayak valfı 1/8”

1956

Çift nipel M5 - M5

1959

Silindirik cıvata DIN 912 - M 4x25

1960

Altı köşe somun DIN 934 M 4

1961

Rondela DIN 125 - A 4

1964

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

1966

Geçmeli düz rakor 1/8” ø 4

Yedek parçalar, dişli kutusu modeline göre düzenlenir
(Parantez içindeki adet sayısı, komple dişli kutusu içinde kaç
adet bulunduğunu gösterir)
Standart delik şablonu 4 milli 52/5,5 mm
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1570

1800

1101

Dişli kutusu bloğu

1102

Dişli kutusu kapağı

1103

Mandrenli yan mil (3 adet)

1104

Mandrenli ana mil (1 Ad.)

1105

Pinyon z = 21 (2 adet)

1106

Pinyon z = 32 (2 adet)

1151

Sabit bilyalı rulman 6000 - 2RS (8 adet)

1172

Conta 4 mil 52/5,5 mm

1552

BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 14
0,8 kW motor için
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Delik şablonu 4 mil 38/8 mm

1572

Delik şablonu 4 mil 45/9,5 mm
1180

Özel dişli kutusu bloğu

1181

Özel dişli kutusu kapağı

1182

Mandrenli özel yan mil (2 adet)

1103

Mandrenli yan mil (1 adet)

1104

Mandrenli ana mil (1 Ad.)

1183

Pinyon z = 17 (2 adet)

1106

Pinyon z = 32 (2 adet)

1151

Sabit bilyalı rulman 6000 - 2RS (4 adet)

1184

Özel sabit bilyalı rulman 607 - 2 RS (4 adet)

1185

Özel conta

1552

BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 14
0,8 kW motor için
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 19
1,3 kW motor için

1570

Delik şablonu 6 mil 52/5,5 mm
1186

Özel dişli kutusu bloğu

1187

Özel dişli kutusu kapağı

1103

Mandrenli yan mil (5 adet)

1104

Mandrenli ana mil (1 Ad.)

1105

Pinyon z = 21 (4 adet)

1106

Pinyon z = 32 (2 adet)

1151

Sabit bilyalı rulman 6000 - 2RS (12 adet)

1185

Özel conta

1552

BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 14
0,8 kW motor için
BoWex kaplin komple, dişli kutusu ø 10, motor ø 19
1,3 kW motor için

1570

Şekil 38: Parçalarına ayrıştırılmış görünüm 1

1551

1428

1552

1452

1530
1251

1248
1250

1454
1453

1554

1454

1252
1247

1554

1429

1554
1249

1223

1179

1167

1262
1256
1257
1151

1258

1221

1451

1102
1151
1173

1173

1105

1105

1151
1253

1106

1103

1553

1103

1165a

1259

1120

1165a

1103

1104

Şekil 39: Parçalarına ayrıştırılmış görünüm 2

1263
1169
1109

1124
1152
1101
1172

1117
1162

1118
1152

1162

1154
1155

1122
1111

1107

1110

1107

tr

1108
1156
1164

1168
1175

1119
1169

1114
1112

1164

1163

1112

1162

1115
1113

1116

1127
1128
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Yedek parçalar ve sarf malzemeleri
Şekil 40: Parçalarına ayrıştırılmış
görünüm 3

1654
1638

1125

1682
1690

1689

1665

1659

1671

1688
1656
1687
1663

1661

1660a

1669

1660a

1662
1660

1691

1651

1680

1265

1760

1163

1760
1685

1668

1669

1684

1659

1260

1225

1664
1686
1654
1637

1454
1632

1633

Şekil 41: Parçalarına ayrıştırılmış
görünüm 4

1959

1654

1638

1125

1682
1690

1689

1665

1687 1660a 1662
1663
1953

1659

1671

1964

1693

1688

1660
1661

1765

1782

1961

1783

1960
1952
1656

1660a

1686

1662
1660

1964
1669

tr

1693

1782

1662

1783

1693

1680

1651
1760

1264

1668
1659
1664

1779

1760
1691

1265

1684
1954

1264

1163

1763
1765
1260

1654
1637
1693
1692

1454
1632

1633

36

1955

1662

1966

1225

Şekil 42: Parçalarına ayrıştırılmış görünüm 5
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Pnömatik- / Elektrik devre planları
Pnömatik devre planları

Opsiyon

Bastırıcı
bağlantısı

Opsiyon

Çevirme
halkas
Bastırma
elemanı
1766

Bastırıcı bağlantısı

Şekil 43: BlueMax Mini Tip 3

Opsiyon

Bastırıcı bağlantısı
1766

Opsiyon

tr

Döner
konsol

Şekil 44: BlueMax Mini Tip 3 aksesuarlı

38

Bastırma
elemanı

Elektrik devre planları

opsiyonel
(Sadece CE ‚de)

P
U
I
n

=
=
=
=

opsiyonel
(Sadece CE ‚de)

CE:
1 ve 2: kahverengi, 3 ve 4: mavi; PE: yeşil/sarı

CE:
1 ve 2: yeşil; 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: yeşil/sarılı turuncu

Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
2800 Devir/dakika

BlueMax Mini
1 Faz

P
U
I
n

=
=
=
=

Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
Siparişe bakınız
2800 Devir/dakika

BlueMax Mini
3 Faz

Şekil 45: Devre planları
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1702-024_BA_BlueMax mini Typ3_HPH/21Spr

Sipariş No.: 0 079 116

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstraße 12 - 16
32278 Kirchlengern, Almanya
Tel.: +49 52 33 / 77 - 0
www.hettich.com

