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plaatschaar hu 2550 x 4 es
1. algemene veIlIgheIdsvoorschrIften
N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen.

Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden. 
Een juiste bediening beperkt deze risico’s.
Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico’s onvermijdelijk. Houd u aan de algemene 
veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.
De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit 
volledig op eigen risico van de gebruiker.
Voor bepaalde onbeantwoorde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer.

1.  Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
2.  Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen.
3.  Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden 

aangesloten.
4.  Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de 

machine altijd vóór gebruik te controleren.
5.  Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend.
6.  De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte ruimten. 

Stel de machine eveneens niet bloot aan regen. Zorg voor een goede verlichting op de werkplek.
7.  Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de 

machine te worden gehouden.
8.  Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in de 

vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
9.  De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de 

juiste manier belast wordt.
10. Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
11. Draag de juiste werkkleding. Draag geen loshangende kleding, handschoenen, halsdoeken, ringen, kettingen, 

armbanden of sieraden. Deze kunnen in draaiende delen grijpen. Draag schoeisel met rubberzolen. Draag een 
haarnetje in geval van lang haar.

12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is 
een stofmasker raadzaam.

13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij 
voor de bediening van de machine.

14. Houd te allen tijde uw balans. 
15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de handleiding 

zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van gereedschap.
16. Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn!
17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de 

machine uit te voeren.
18. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke 

accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
19. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT (OFF) 

staat.
20. Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het 

snijgereedschap komen.
21. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk te 

vervangen of te repareren.
22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot 

volledige stilstand gekomen is.
23. Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze 

middelen bent. 
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24. Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische 
uitrusting, motor e.d.

25. Originele verpakking bewaren i.v.m. transport c.q. verplaatsing van de machine.
26. De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn 

verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bijv. bij reparatie) worden verwijderd moet men deze vóór 
(hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.  

2. extra veIlIgheIdsvoorschrIften
Denk er steeds aan dat:bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine “UIT” moet staan en de machine 
spanningsloos zijn,ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen 
worden.

Ga niet over de machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden e.d. 
en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van de machine (werk nooit met een 
openstaande beschermkap).

Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een veiligheidsbril.
Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen.
Laat de machine nooit onbeheerd achter.

Draag altijd een veiligheidsbril!

3. KenmerKen

Max. plaatdikte (mm) 4

Max. werkbreedte (mm) 2550

Hoek (graden) 1,8

Lengte rooster (mm) 630

Slag (aant/min) 30

Hoogte werktafel (mm) 825

Achteraanslag (mm) 630

Motorvermogen (kW) 7,5 

Afmetingen (mm) 3250x1160x1550

Bruto/netto gewicht (kg) 2800/2500

4. opbouw en functIe
De machine is geschikt voor verwerken van metalen platen voor diverse doeleinden, zoals de auto-industrie. 
De elektrische achteraanslag kan worden uitgelezen met het digitale uitleessysteem (DRO). Hiermee kan de 
achteraanslag snel worden versteld en kunt u de snijbreedte nauwkeurig instellen. 
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5. vervoer en InstallatIe

Afbeelding 1
Vervoer: houdt de machine tijdens het transport in evenwicht! Zie afbeelding 1 als u de machine met een 
vorkheftruck verplaatst.

Afbeelding 2
Installeren: Plaats de machine op een stevige, vlakke ondergrond (zie afbeelding 2), bij voorkeur een betonnen 
ondergrond. Stel de machine waterpas (de tolerantie is 0,3/1000 mm). Bevestig de machine aan de ondergrond met 
behulp van 4 bouten.

6. voorbereIdIngen en test
• Draai alle bouten, moeren en schroeven goed aan. 
• Zorg ervoor dat alle delen van de machine gemakkelijk kunnen bewegen. 
• Controleer de bedrading van de machine. Zorg ervoor dat de machine geaard is. Controleer of de draairichting van 

de motor overeenkomt met die in afbeelding 5 (u moet eerst de voorkap losmaken).
• Smeer de onderdelen volgens de tabel bij afbeelding 5 en controleer of de olie goed doorloopt. 
• Controleer of de ruimte tussen het onder- en bovenmes gelijk is aan de knipdikte.
• Test de machine zoals beschreven in het elektrisch gedeelte.

 4
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Picture 2 
 

Ⅳ Preparation and test drive 
 
1、 The machine must be cleared after assembling.  
2、 Avoid any loosing at the joint part of nut and screw. Make sure there is no 

barriers at the parts for transferring.  

3、 Every electric unit must not be loose. Then supply the power and make 
electric wire earthing so that check whether the direction of rotation is right. 
Because this machine is fully guard, so you must disassemble front-guard 
and make sure whether the direction is consistent with picture 5 after have 
knowledge for motor direction. 

4、 Check whether oil can through oil-way freely according to lubricate picture. 
And add lubricant to every part. 

5、 Check whether upper and bottom blade’s edge date is same as the shearing 
thickness. 

6、 Test the machine according electric Manual. 
 

Ⅴ Adjustment for the shearing edge gap  

The second 
concrete 
pouring 

The first 
concrete 
pouring 

Eerste 
keer beton
gieten 

Tweede 
keer beton
gieten 
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Ⅲ Transportation and installation 
1) Transportation : Keep balance when transport the machine! When you 

transport the machine with fork truck, please refer to picture 1. 
2) Installation: Put each mat down to the four ground holes, the depth into the 

earth must be over 500mm, please refer to picture 2.  
The Installation methods is that Please set apart the place for the groud holes 

when the first concrete pouring, put then the machine on the ground after concreting, 

and then pour the concrete into the holes again, and make the concrete in holes solid  

After the concreting completely, we will to adjust the level of the machine as per the 

working table level, the tolerance must be within 0.3/1000mm away from vertical 
and horizontal position. For the last step must screw the ground holes tightly. 
 
 

 

Picture 1 
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7. Instellen KnIpdIKte 

Afbeelding 3
Verhouding plaatdikte - snijsnede (de snijsnede staat standaard ingesteld op 2 mm).

7.1 Instellen

Afbeelding 4
Draai schroef 1 en moer 3 een slag los. Draai moer 4 aan, terwijl bout 5 vast blijft. De snijsnede zal toenemen, 
draai schroef 1 en moer 4 lichtjes los. Draai moer 3 dusdanig dat bout 2 vast blijft. De snijsnede zal afnemen. 
Controleer snijsnede gegevens met meetinstrument, draai alle moeren en schroeven vast als de ingestelde waarde 
overeenkomt met de plaatdikte. Let op, beide zijden moeten worden versteld en moer #6 moet los worden gedraaid 
om te verstellen en worden vastgedraaid na verstelling.

 5

 
1. Relation between Plate thickness with cutting edge data  (Picture 3) 
(Cutting edge data can cut 2mm when the machine was made out) 

0.100.05

1

2

Cutting edge（mm）

（mm）

Thickness

                      
Picture 3 

2. Regulation means: (Picture 4) 
Loose screw 1 and nut 3 slightly. Tight nut 4 at the condition of bolt 5 is fixed. 
The cutting edge thickness will increase; Loose screw 1 and nut 4 slightly. Tight 
nut 3 at the condition of bolt 2 is fixed. The cutting edge thickness will reduce. 
Check cutting edge date with gauges feeler, tight all the nuts and screws after 
make sure it matches with plate thickness. Pleae note both sides must be 
adjusted to consistent and the Nut #6 must be loosen before adjustment and 
then fixed after adjustment. 
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8. smerIng 

Afbeelding 5 

Nr. Smeerpunt Aantal Frequentie Smeerolie

1 Koperen buslager 2 Elke dienst machine-olie

2 As van frame bovenmes 2 Elke dienst machine-olie

3 Achterste bescherming 
verstelbalk

4 Elke dienst machine-olie

De machine moet met regelmaat handmatig punt voor punt worden gesmeerd, de beschermkappen dienen te 
worden verwijderd voor het smeren van punt 1 en 2 zoals in afbeelding 5. 

 6

 

Ⅵ Lubrication (Picture 5)  
 
ITEM Lubricate place Quantity Lubricate period Lubricating oil 

1 Copper Bushing 2 Once every shift Machine oil 

2 Shaft of upper blade 
frame 

2 Once every shift Machine oil 

3 Back guard screw bar 4 Once every shift Machine oil 

 
Picture 5 

 
This machine should be manual lubricated point by point regularly, the safety 
guard on the two sides should be removed when you lubricate the point 1 and 2 
in the picture 5. Viz. the part Nr.52 and Nr.57 in the exploded drawing. 
  

Motor direction 
Front cover

1

2 

3 

Draairichting motor
Voorzijde

1

3

2
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9. lengteaanslag achter Instellen
De lengteaanslag wordt gebruikt om de snijlengte in te stellen. Voordat u de aanslag instelt, moet deze in positie 0 
staan, af te lezen op de  PLC, als de aanslag tegen de sluitplaat ligt. Als de aanslag niet in de positie 0 staat, past u dit 
aan met de knoppen op de PLC.

10. onderhoud
• De machine dient te worden bediend door een gekwalificeerde operator. De operator moet deze handleiding 

goed hebben bestudeerd voordat de machine kan worden bediend.
• Zorg dat de werkruimte schoon is. Behandel de ongelakte onderdelen en de verstelbare unit met roestwerende 

olie
• Zorg dat de snijmessen scherp zijn. Als er enige beschadiging of slijtage wordt waargenomen moet het blad 

worden geslepen of vervangen. Er moet worden vermeden dat de messen afbreken door gebruik van harde 
materialen, te dik materiaal, achter gebleven materiaal, lasnaden etc.

• Gebruik schone en anti corrosieve smeerolie.
• Gebruik de machine precies zoals in de handleiding staat omschreven. Pas op voor overbelasting van de capaciteit 

zodat onderdelen en messen niet beschadigen.
• Indien tijdens werkzaamheden iets vreemds voorvalt, dient de operator de machine direct te stoppen. Schakel de 

spanning af, laat een gekwalificeerde techneut de oorzaak onderzoeken.
• Indien de werkzaamheden kunnen worden beëindigd, schakel dan de spanning uit en maak de machine schoon.
• Controleer het elektrische systeem periodiek. Na controle en reparatie aan de tandwielvertragingsmotor, 

controleer dan zorgvuldig of de draairichting en de snelheid goed is.
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11. onderdelenteKenIngen

 8

 

 Afbeelding 6
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 9

Afbeelding 7
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Afbeelding 8
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12. eleKtrIsch gedeelte

12.1 Korte IntroductIe
Deze gebruiksaanwijzing toont het belang van gebruik en onderhoud van het elektrische systeem met interface , en 
onderhoud van de elektrische plaatknipmachine.
De gebruiksaanwijzing dient voor ingebruikname zorgvuldig te worden gelezen, zodat beschadiging van apparatuur 
en lichamelijk letsel wordt voorkomen.
De machine heeft volgende functies; enkele slag of opeenvolgende slagen. Er zit een teller op voor elke op- en 
neergaande beweging. Dit is weer te geven door op de weergaveknop te drukken. 
Werkwijze enkele slag, er volgt een enkele slag als het pedaal blijvend is ingedrukt en de machine niet continu 
draait.

12.2 voorbereIdIngen voordat de spannIng wordt aangesloten 
De gebruiker moet een automatisch stroomonderbreker van 25A of een messchakelaar van 25A voorbereiden. 
De schakelaar in de schakelkast moet met een 3x4mm2 zwarte draad en een 1x2,5 mm2 groen-gele draad worden 
verbonden, de groen-gele draad moet worden verbonden met het koperen aardcontact. Zorg ervoor dat de 
spanning niet teveel fluctueert, als de spanning met meer dan 2% fluctueert moet een manometer worden 
geïnstalleerd.
 Controleer dat alle veiligheidsmiddelen en veiligheidsschakelaars goed zijn bevestigd en dat de messen en 
bewegende delen schoon zijn.  

12.3 aansluIten van de spannIng 
Als de aardkabel is aangebracht kan de machine op het stroomnet worden aangesloten. Draai eerst de 
hoofdschakelaar in de schakelkast AAN (ON), en draai de keuzeschakelaar naar links zodat de PLC en de 
achteraanslag ingeschakeld worden. Als het controlelampje oplicht, functioneert de machine. Controleer dat de 
motor draairichting met de klok mee gaat, ander werkt de machine niet op de juiste wijze.

12.4 Instellen en werKIng 
Bedien de machine op onderstaande wijze nadat de spanning is ingeschakeld.

12.4.1 plc met touchscreen

Wanneer u de machine aanzet, gaat ook de PLC aan. Is dit niet het geval dan 
kunt u de linkerschakelaar op de elektriciteitskast naar positie S draaien  
(afb. 9). De schakelaar veert vanzelf terug naar de I-positie.

Afbeelding 9

• Druk de rechtse groene knop in (afb. 10) tot de aanslag het mes bereikt en de teller op 0 komt (afb. 11).
• Zorg dat het vakje ‘mm/off’ knippert (door erop te drukken) en druk vervolgens op het vak naast Input.

• Geef in het scherm dat nu wordt getoond (afb. 12) de gewenste afstand in  
 en druk op Enter.
• Druk de linkse groene knop in tot de aanslag de ingegeven afstand   
 bereikt.
• Voer het werkstuk in tot het tegen de aanslag ligt. 
• Druk op het voetpedaal; de gewenste knipbewerking wordt nu uitgevoerd  
 (zie 12.4.2 Werkwijze knippen).

Afbeelding 12

Afbeelding 10 Afbeelding 11
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12.4.2 werKwIjze KnIppen

Zie afbeelding 9

1). Draai de keuzeschakelaar   naar links in enkele slag positie. Druk het pedaal in zodat de 
motor gaat draaien. De motor zal stoppen na één plaatknipbeweging, de teller telt automatisch op. De machine start 
niet automatisch op door continu op het pedaal te drukken. Als nog een enkele slag gewenst is, moet het pedaal 
worden losgelaten en vervolgens weer worden ingedrukt.

2). Draai de keuzeschakelaar  naar rechts in de opeenvolgende positie, druk het pedaal in en 
de motor gaat draaien. Druk na één enkele slag de stopknop in, de motor schakelt niet uit en zal blijven draaien. 
De teller blijft automatisch optellen. Als het pedaal wordt losgelaten en de stopknop wordt ingedrukt, zal de motor 
uitschakelen, de veiligheidsrem schakelt uit en remt af, de werking is beëindigd.

12.4.3 teller
De teller telt na elke plaatknipbeweging automatisch op, ieder knipbeweging wordt geteld. Dit werkt zowel bij 
enkele slag alsook bij continu slag. De teller kan door op de reset (zero) toets te drukken op nul worden gesteld.

12.4.4 veIlIgheIdsmaatregelen
 Deze machine is voorzien van veiligheidsmiddelen. Nadat de noodstop is ingedrukt wordt de PLC uitgeschakeld, de 
messchakelaar schakelt uit en de overbelastingsbeveiliging remt de motor af. De machine kan worden herstart nadat 
alle veiligheidsmaatmiddelen weer in uitgangspositie zijn gesteld.

13. onderhoud
Schade aan de machine dient door een deskundige technieker te worden verholpen. Dit om gevolgschade te 
voorkomen. 

Mogelijke voorkomende problemen:
1. De machine stopt plotseling gedurende werkzaamheden. 

A. de motor is overbelast, neem het thermische beveiligingsrelais uit de machine, controleer deze en plaats hierna 
het relais terug. 
B. door kortsluiting en overbelasting wordt het verbreekcontact QF2 uitgeschakeld. Los het probleem op en sluit 
het verbreekcontact. 
C. het voetpedaal is beschadigd. Dit dient te worden vernieuwd.

2. De machine blijft in enkele slag positie continu doordraaien. 
De positie van de slagschakelaar SQ2 is gewijzigd of beschadigd. Deze moet in de juiste positie worden geplaatst 
of vervangen.

3. Teller is niet zichtbaar. 
Tijdschakelonderbreker JS2 staat niet in correcte positie of de slagschakelaar SQ2 is gewijzigd. Pas de positie van 
de tijdschakelonderbreker en de slagschakelaar aan.

4. Het bovenste dode punt wordt niet bereikt.  
De positie van de slagschakelaar SQ2 is gewijzigd. Zet de slagschakelaar in de correcte positie.

5. De machine stopt niet wanneer het voetpedaal wordt losgelaten bij continu slag werking. 
De positie van de slagschakelaar SQ2 is gewijzigd of beschadigd. Zet deze in de correcte positie of vervang deze. 
De voetschakelaar is beschadigd, vervang deze.

6. Het verlichting werkt niet goed als de machine is gestart. 
Onderbreker QF1 is uitgeschakeld of de verlichting is stuk. Schakel de onderbreker in of vervang de verlichting.
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14. eleKtrIsche schema’s

Afbeelding 13
 23 
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Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste 
wijzigingen nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en 
serienummer van uw machine.

Noch de fabrikant, noch de importeur kan verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen die zijn ontstaan 
door het niet zorgvuldig doornemen van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine. Aan deze 
handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II A van de Machinerichtlijn)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur, verklaart 
hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema-machines:

Plaatschaar HU 2550x4 ES

waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen: 

NEN-EN ISO 12100:2010, NEN-EN 349:1994+A1:2008, NEN-EN 894-4:2010, NEN-EN-ISO 13855:2010,  
NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN-IEC 61000-6-1:2007,  
NEN-EN IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012

zoals vastgelegd in de: 

• Machinerichtlijn: 2006/42/EG
• Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG
• Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn: 2004/108/EG

Veghel, Nederland, juni 2015

L. Verberkt
Directeur
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