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Pneumatische taparm HU Tap AT-20/II+AT20-90O
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.
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Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen.
Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden
aangesloten.
Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de
machine altijd voor gebruik te controleren.
Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend.
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.
Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de
machine te worden gehouden.
Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in de
vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de
juiste manier belast wordt.
Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
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.
Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is
een stofmasker raadzaam.
Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij
voor de bediening van de machine.
Houd te allen tijde uw balans.
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.
Voor ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn!
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de
machine uit te voeren.
Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke
accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT (OFF)
staat.
Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het
snijgereedschap komen.
Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk te
vervangen of te repareren.
Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot
volledige stilstand gekomen is.
Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze
middelen bent.
Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische
uitrusting, motor e.d.
Originele verpakking bewaren i.v.m. transport c.q. verplaatsing van de machine.
De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn
verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bijv. bij reparatie) worden verwijderd moet u deze voor
(hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.
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2. Extra veiligheidsvoorschriften

Denk er steeds aan dat:
• bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine “UIT” moet staan en spanningsloos moet zijn,
• ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen worden.
Ga niet over een machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden
e.d. en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van een 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 een machine nooit onbeheerd achter.

Draag altijd een veiligheidsbril!
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3. Installatie

Afbeelding 1
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Nr.

Omschrijving

Nr

Omschrijving

1

Bediening

5

Spindel

2

Zwenkarm

6

Inbusbout

3

Voet

7

Inbusbout

4

Drukregelaar

8

Houder

De luchtcompressor moet een vermogen van minimaal 3,7 kW hebben.
De voet met het onderste gedeelte van de taparm moet stevig op de ondergrond worden bevestigd.
Zie de onderste tekening van afbeelding 1 voor het monteren van de zwenkarm.

4. Manometer

Afbeelding 2

Engels

Nederlands

Engels

Nederlands

(A) Air pressure adjustment

Knop voor afstellen
luchtdruk

(D) Turbine oil volume
adjustment

Afstellen olietoevoer

(C) Lubrication pouring entry Olievulopening

Semi-auto drain

Waterafvoer rotor

(E) Window of the turbine oil
pouring volume

Oliepeilglas

(B) Gauge

Drukmeter

Air driven tapping machine

Door lucht aangedreven
tapmachine

Air compressor

Luchtcompressor

De luchtdruk stelt u af door de knop (A) uit te trekken. Draai hierna de knop naar rechts om de druk te vergroten of
naar links om de druk te verkleinen. Druk de knop in wanneer de gewenste druk is bereikt.
Giet olie met ISO-VG22 via de vulopening (C, afb.2) in de machine. Stel hierna de druk af totdat deze minimaal
7kgf/cm2 bedraagt (= 6.8 bar). Wanneer u de groter dan M8 wilt tappen, moet de druk op minimaal 8kgf/cm2
(= 7.8 bar) worden ingesteld. Lees de druk af aan de drukmeter (B, afb. 2).
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Afbeelding 2-11

Engels

Nederlands

Engels

Nederlands

Connector Gasket

Bevestigingsschroeven

Fixed Plate

Bevestigingsplaat

Gauge

Drukmeter

Headles Bolt

Bout zonder kop

Window

Plaat

Connector Nut

Moer
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5. Bediening

Afbeelding 3

Aanduiding

Omschrijving

Aanduiding

Omschrijving

A

Instelling lage snelheid

F

Taphouder

B

Instelling hoge snelheid

G

Klemveer

C

Hendel voor vooruit draaien

H

Moer

D

Knop voor achteruitdraaien

I

Afdekking snelheidsinstelling

Bedien de hendel (C, afb. 3) om de spindel rechtsom te laten draaien; druk tegelijkertijd op de hendel C en knop D
(afb. 3) om de as linksom (terug) te laten draaien. Controleer of er voldoende olie wordt vrijgegeven (via E, afb. 2).
Om de olietoevoer bij te stellen, draait u knop D (afb. 2) naar rechts voor minder olie en naar links voor meer olie.
Beweeg de zwenkarm naar het werkstuk. Wanneer deze zich op de juiste plaats boven het werkstuk bevindt, kan de
spindel worden ingeschakeld. Plaats de kop van de tap op het werkstuk en start de bewerking. Druk op hendel C
(afb. 3) en begin druk uit te oefenen. De taparm beweegt naar beneden. Nadat de gewenste diepte is getapt, moet u
op knop D (afb. 3) drukken (en hendel C ingedrukt houden); de tap zal zich uit het werkstuk terugtrekken.
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Wanneer de tap halverwege de bewerking blijft steken en de taphouder (F, afb. 3) slipt, komt dit door te weinig
weerstand in de taphouder. Maak de klemveer (G, afb. 3) los en draai de moer (H, afb. 3) naar rechts voor grotere
weerstand of naar links voor minder weerstand.
U stelt de draaisnelheid in door de afdekking (I, afb. 3) naar beneden te duwen en de kop naar de gewenste instelling
te draaien. Naar links is hoge snelheid, naar rechts lage snelheid. Wanneer u groter dan M12 wilt tappen, moet u lage
snelheid gebruiken.
Als de weerstand van de zwenkarm te laag of te hoog is, kunt u dit aanpassen met de inbusbouten 6 en 7 (afb.1).
Door rechtsom te draaien neemt de weerstand toe, door linksom te draaien neemt deze af.

6. Onderhoud
6.1 Olie bijvullen
Controleer voor elke bewerking of de olievernevelaar gevuld is. Wanneer olie moet worden bijgevuld, doet u dit via
de vulopening C, afb. 2.

6.2 Drainage condenswater
De condensopvanger heeft een semi-automatisch drainagesysteem (semi-auto drain, afb. 2); dit houdt in dat u het
condenswater zowel handmatig als automatisch kunt laten weglopen.
Handmatig laten weglopen van het condenswater doet u door, wanneer de compressor is aangesloten, de afsluiter
van de drainage onderaan de opvanger in te duwen.
Automatisch weglopen van het condenswater gebeurt wanneer de compressor is afgekoppeld en de druk in de
opvanger minder dan 15 psi is. De afsluiting van de drainage komt dan iets omhoog, waardoor er een opening
ontstaat waardoor het water weg kan lopen.
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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.		
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Internet: www.huvema.nl

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II A van de Machinerichtlijn)
Huvema, handelsnaam van Industrie & Handelsonderneming Huberts BV, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel,
Nederland
Gemachtigde samensteller van het technisch dossier:
L. Verberkt
Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland
verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:
Pneumatische taparm HU Tap AT-20/II+AT20-90O
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende
richtlijn(en):
• Machinerichtlijn 2006/42/EG
en, in voorkomend geval, dat er overeenstemming is met de volgende geharmoniseerde norm(en) of delen van deze
normen:
NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/C11:2010
Veghel, Nederland, september 2015

L. Verberkt
Directeur
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