
HU 30 CROSS-4
B O O R F R E E S M A C H I N E S



WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

BoorfreesmachIne hu 30 CROSS-4
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.
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.



WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

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 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!



OLIE VERVANGEN VAN TANDWIELKAST  
Kantel de kop zoals getoond in fig. 1. Draai de aftapplug open om de olie volledig 

weg te laten lopen. Draai vervolgens de aftapplug weer dicht en draai de kop zodat deze 
rechtop komt te staan. Verwijder de vuldop en vul de olie van de tandwielkast totdat het 
peil het midden van het oliepeilglas heeft bereikt. Draai de dop vervolgens vast. 

REINIGING  
(1) Uw machine is bedekt met een laag vet om hem tijdens het transport te

beschermen. Deze laag dient volledig te worden verwijderd voor de
ingebruikname van de machine. Commercieel ontvettingsmiddel, kerosine of een
soortgelijk oplosmiddel kan worden gebruikt om het vet van de machine te
verwijderen, maar vermijd oplosmiddelen op riemen of andere rubberen
onderdelen.

(2) Bedek alle lichte onderdelen na het reinigen in met een lichte smering. Smeer alle

punten met een machineolie met een gemiddelde viscositeit.

SMERING:  
Alle kogellagers in uw frees-/boormachine zijn afgedicht en hoeven niet te worden 
gesmeerd.  
Punten die gesmeerd moeten worden zijn:  
(1) Interne spilaandrijving. Zorg dat dit gedeelte goed gesmeerd blijft met een

hoogwaardig vet. Breng het vet aan in het gat bovenaan de spindelpoelie van de
spilaandrijving en vervolgens tweemaal per jaar.

(2) Een lichte olielaag op de veer en kolom vermindert slijtage, voorkomt
roestvorming en verzekert u van gebruiksgemak.

(3) De balansveer van de pinole moet één keer per jaar bijgevuld worden met olie (sae
20). Verwijder het deksel en breng olie aan met een oliespuit of kleine kwast.

(4) BELANGRIJK: De tandwielkast moet worden gevuld met een smeermiddel zoals
bijv. SAE 68 olie tot aan het oliepeil. VERVANG DE OLIE ELK JAAR.

(5) Smeer de pinole om de 90 dagen. 
OPMERKING: wees uiterst voorzichtig wanneer u deze handeling uitvoert en
houd uw handen uit de buurt van knelpunten. Bij het gebruik van een
paraffineblok, mogen de schijven uitsluitend met de hand worden gedraaid. Niet
toepassen bij draaiende motor.

GEBRUIK VAN DE BELANGRIJKSTE MACHINEONDERDELEN  
(1) Om de kop met de kophendel naar boven of beneden te zetten. 
(2) Uitgerust met een elektrische schakelaar om linksom of rechtsom te tappen. 
(3) Om de snelle of langzame invoer in te stellen met de invoerhendel. 
(4) Om de tafel naar links en rechts af te stellen met het tafelstuurwiel. 
(5) Om de tafel naar voren en achter af te stellen met het tafelstuurwiel. 
(6) Om het handwiel van de spindel te bedienen voor microvoeding. 
(7) Om de schaalgrootte aan te passen aan de werkbehoefte.



VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK  
Controleer alle onderdelen voor gebruik op correcte staat; Indien normale 

veiligheidsmaatregelen zorgvuldig worden opgevolgd, kan deze machine u jarenlang 
een nauwkeurige service bieden.  
(1) Voor gebruik 

(a) Vul het smeermiddel
(b) Om de nauwkeurige precisie te behouden, moet de tafel vrij zijn van stof- en

olieresten.
(c) Controleer of het gereedschap correct is afgesteld en of het werkstuk stevig

vastzit.
(d) Zorg ervoor dat de snelheid niet te hoog is ingesteld.
(e) Zorg dat alles gereed is alvorens gebruik

(2) Na gebruik 
(a) Schakel de elektrische schakelaar uit.
(b) Draai het gereedschap naar beneden.
(c) Maak de machine schoon en vet hem in.
(d) Bedek de machine met een doek om hem stofvrij te houden.

(3) Afstellen van de kop 
(a) Om de kop omlaag of omhoog te zetten, draait u de draadspil los die zich aan

de rechterkant van de basis bevindt die omlaag en omhoog kan. Wanneer de
gewenste hoogte is bereikt, draait u de draadspil vast om trillingen te
voorkomen.

(b) De kop kan 360° worden gedraaid, door dezelfde hierboven genoemde bouten
los te draaien. Stel de kop in op de gewenste hoek en draai vervolgens de zware
borgmoeren vast. Deze moeten ook aangedraaid worden om de kop vast te
zetten als er veel wordt geboord en gefreesd.

(c) Schroef de 3 moeren los voor het werkstuk dat moet worden geboord. Stel de
schaal in die u wenst en draai de 3 moeren vast.

(4) Het afstellen van de tafel 
(a) Na het los draaien van de vergrendelingen, beweegt u de krukas heen en weer

om de tafel omhoog of omlaag langs de kolom te verplaatsen. Wanneer de
gewenste hoogte is bereikt, draait u de hendels vast om losraken te voorkomen.



Wanneer grote werkstukken moeten worden bewerkt, worden de vergrendelingen 

losgedraaid, de tafel 180º gedraaid, vervolgens de hendels vastgezet en het 

werkstuk op de tafel geplaatst om eraan te werken. 

BALANSVEER VAN DE PINOLE AFSTELLEN:  
De veerspanning voor het terugbrengen van de spindel na het boren is vooraf 

in de fabriek ingesteld. De afstelling mag niet verder worden aangepast, tenzij 

absoluut noodzakelijk. Afstellen zal waarschijnlijk nodig zijn als meerdere 

spilboren of tapkoppen worden gebruikt. Indien afstellen nodig is, draait u de 

borgschroef los terwijl u de veerbehuizing vasthoudt. Laat de behuizing niet in uw 

hand draaien, want dan zal de veer zich afwikkelen. Draai de gehele behuizing naar 

rechts, het aantal omwentelingen dat nodig is om de pinole terug te brengen naar de 

oude positie. (OPMERKING: het vlakke gedeelte van de veerbehuizing dient op 

een lijn te staan met de opening van de veerbehuizing.) Draai de borgschroef 

opnieuw vast en zorg ervoor dat het schroefpunt op het vlakke gedeelte van de 

astap ligt.  
Voorbereiding voor het boren (zie fig.2) (uitgezonderd aanvullend 

krachtvoedingssysteem). 

Draai aan de knop om de conus van het wormwiel en de veerbasis los te maken. 

Vervolgens moet voor de slaghoogte van de spindel de diepteaanslag worden 

ingesteld voor het boren van een blind gat of vrije stand voor een doorvoer. 



(2) Voorbereiding voor het frezen (zie fig.2) (uitgezonderd aanvullend
krachtvoedingssysteem).

(a) Stel de positieve diepteaanslag in op het hoogste positiepunt.

(b) Draai aan de knop om de wrijvingskracht af te stellen die het wormwiel en

de veerbasis koppelt. Draai vervolgens aan de wielhendel om de spindel

nauwkeurig op de bewerkingshoogte van het werkstuk in te stellen.

BIJSTELLEN VAN TAFELRUIMTE EN COMPENSATIE VOOR SLIJTAGE 
(zie fig.3)  
(1) Uw machine is uitgerust met een contraspie om te compenseren voor slijtage en

overmatige speling bij dwars- en langsbeweging.

(2) Draai de contraspiebout naar rechts met een grote schroef voor overmatige speling,

anders een beetje naar links als deze te strak is aangedraaid.

(3) Draai de contraspiebout aan totdat u een lichte weerstand voelt bij het verplaatsen
van de tafel.

BEVESTIGING TAFELVOET EN MACHINEBASIS (zie fig.3) 



(1) Bij het frezen van langsvoeding is het raadzaam om de dwarsbeweging te

vergrendelen om nauwkeurigheid van uw werk te waarborgen. Draai hiervoor de

kleine vleugelschroef aan de rechterkant van de tafelvoet vast.

(2) Draai de twee kleine vleugelschroeven aan de voorzijde van de tafelvoet vast om

de langsbeweging van de tafel bij dwarsvoeding te blokkeren.

(3) Aan de voorzijde van de tafel bevinden zich instelbare begrenzers voor het regelen

van de langsbeweging en de gewenste freeslengte.

GEREEDSCHAP VERWISSELEN  
(1) Verwijderen van vlakfrees of boorkopdoorn 

Draai de doornbout aan de bovenkant van de spindelas ongeveer 2 slagen los met

een sleutel. Tik met een hamer aan de bovenkant van de doornbout.

Nadat de conus is losgemaakt, houdt u de doornkop in de ene hand en draait u de

doornbout los met de andere hand.

(2) Installeren van vlakke frees of freesdoorn 
Plaats de frees en freesdoorn in de spindelconus. Draai de doornbout goed vast,

maar niet te strak.

(3) Kegelboren verwijderen 
(a) Draai de doornbout omlaag en plaats de kegelboor in de spindelopening.

(b) Draai de spindelbus omlaag totdat een ovaal gat in de tandheugelbus verschijnt.

Zorg dat het gat in de spindel precies op dezelfde hoogte zit als dit gat. Steek de 

uitdrijfspie in het gat en tik er lichtjes met een hamer op. Hierdoor komt de kegelboor 

los. 

SPECIFICATIE VAN T-SLEUF  
De grootte van T-sleuf op tafel zoals in fig. 4 



PROBLEMEN OPLOSSEN 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Overmatige 1. Motor uit balans 1. Laten balanceren of vervangen van defecte motor

trillingen 2. Defecte motor 2. Motor vervangen

Motor hapert 1. Te hoge voedingssnelheid 1. Vervang toevoersnelheid

2. Botte boor 2. Boor slijpen en scherp houden.

3. Motor komt niet op 3. Motor vervangen of repareren. Controleer zekeringen in alle

juiste toerental. op de elektromotor en indien 

nodig vervangen. 

4. Defecte motor. 4. Motor vervangen.

Te luidruchtige werking. 1. Overmatige trillingen 1. Zie oplossing onder overmatige trillingen.

2. Onjuiste afstelling van balansveer. 2. Balansveer afstellen.

3. Te luidruchtige spil. 3. Spil smeren.

4. Te luidruchtige motor. 4. Controleer de kogellager of een losse motorventilator.
Boren of gereedschap 
worden/wordt heet 1. Overmatige snelheid. 1. Verminder snelheid.

Werkstukken verschroeien 2. Opeenhoping spanen 2. Gebruik opruimbediening om spanen op te ruimen.

3. Bot gereedschap. 3. Gereedschap slijpen of vervangen.

4. Voedingssnelheid te langzaam. 4. Verhoog snelheid voldoende om spanen op te ruimen.

5. Omdraaiing van boor onjuist. 5. Wijzig draairichting van motor.

6. Snijolie of koelvloeistof wordt 6. Gebruik snijolie of koelvloeistof op staal.

niet gebruikt (op staal). 

Boor loopt weg 1. Geen boorgat. 1. Gebruik priem of gat voorboren in werkstuk.

2. Snijranden op boor niet gecentreerd. 2. Boor opnieuw slijpen.

3. Balansveer los in kop. 3. Draai balansveer vast.

4. Speling in kogellager. 4. Controleer kogellagers, opnieuw plaatsen of indien nodig

vervangen.

Boor slingert 1. Gebogen boor 1. Boor vervangen. Niet proberen om recht te buigen.

Weglopen of instabiel 2. Speling in kogellager. 2. Kogellagers vervangen of opnieuw plaatsen

3. Boor niet juist geplaatst in 3. Losdraaien, opnieuw inzetten en boorkop vastzetten.

boorkop.

Werkstuk schiet los 
1. Niet mogelijk om werkstuk of
werkstukhouder 1. Bevestig werkstuk of werkstukhouder aan

Komt los of aan tafel. aan tafeloppervlak te bevestigen. 

draait rond. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr Qty Code Naam Nr Qty Code Naam 

1 1 20010B kop 37 1 6X14 sleutel 

2 1 20011B kop deksel 38 1 6X28 sleutel 

3 2 φ62 Int borgring 39 2 φ8 kogel 

4 2 φ35 Int borgring 40 2 veer 

5 1 20018B luchtdichte basis 41 2 φ18 Ext borgring 

6 2 45×35X10 luchtdichte ring 42 1 5X50 sleutel 

7 1 1.5Kw motor   43 4 M6X12 schroef 

8 1 M8X25 schroef   44 1 20107B III as 

9 1 8 sluitring  45 1 20109-B Tandwiel Z25

10 1 20201 plaat   46 1 20110-2-B Tandwiel Z18 

11 1 20304-1B 
doornbout  
afdekking 

47 1 20112-B Tandwiel Z32 

12 1 20304-2B 
doornbout  
voetafdekking 

48 1 20113-B Tandwiel Z43 

13 6 M8X45 schroef   49 1 20115-B Tandwiel Z16 

14 2 8×40 spie  50 1 5X50 sleutel

15 1 M10×10 schroef  51 1 6X18 sleutel

16 1 M10×8 schroef  52 1 6X18 sleutel

17 1 6X28 sleutel   53 1 20019 spindelpinole 

18 1 ZG3/8” bout   54 1 20104B spindel 

19 2 20020B dop   55 1 30207 /P5 lager 

20 2 20307B snelheidshendel 56 1 30206 /P5 lager 

21 2 3X18 spie 57 1 20114-B spindelpinole Z25 

22 1 ZG3/8” olieplug 58 1 20116-B Tandwiel Z53 

23 3 M5x10 schroef   59 1 φ35 Ext borgring 

24 6 M4X8 schroef   60 1 20012 voedingsvoet 

25 1 M18X1.5 oliepeil 61 1 20128 steunvoet 

26 1 20105B I as   62 1 20129 moer 

27 1 20105-1-B Tandwiel Z14   63 1 20130 knop 

28 3 6003 / P5 lager 64 1 20131 gegradueerde stang 

29 3 6007 / P5 lager 65 1 20021 vaste bout 

30 1 5X25 sleutel   66 1 20132 schaalverdeling 

31 1 20106B II as  67 1 φ30 borgring 

32 1 20108-B Tandwiel Z29   68 1 M30X1.5 borgmoer 

33 1 20110-1-B Tandwiel Z35 69 1 20308 rubberen ring 

34 1 20111-B Tandwiel Z21   70 1 M4X8 schroef 

35 1 20106-1-B Tandwiel Z41   71 1 3X18 splitpen 

36 4 6202 / P5 lager 72 1 M8X30 bout 



Nr Qty Code Naam Nr Qty Code Naam

73 1 20024B afstandsring 108 1 afstelhendel 

74 1 20133B Lager afdekking 109 1 20125B hendelas 

75 1 M5X6 schroef 110 1 20022-1B hendel 

76 1 M5X4 spie 111 1 20204-2B hendelbevestiging 

77 1 20015 wormwielkast 112 2 12 Ext borgring 

78 1 20119 wormwielas 113 2 M6X16 schroef 

79 1 20302 wormwielafdekking 114 1 20204-3B hefstang 

80 1 M6X12 schroef 115 2 12X22X8 askeerring 

81 1 20120 afstandsring 116 1 20126B lange hendelas 

82 1 20016 wormwiel 117 1 20204-1B hevelbevestiging 

83 1 20117 tandwielaandrijfas 118 1 20022-2B hendel 

84 1 20013 
handgreep van  

body 
119 1 35x62x10 askeerring 

85 1 20118 veerbasis 

86 1 20123 veerdop 

87 1 20122 veerplaat 

88 1 20303 
grote geribbelde 

handgreep

89 1 drukveer 

90 1 20017 gegradueerde plaat 

91 1 20121B hefstang 

92 1 20301B handvat bal 

93 1 20306B handvatwiel 

94 1 20305-B hefstang 

95 2 M8X25 schroef 

96 1 10107 schroef 

97 1 203063 sluitring 

98 1 203066 schroef 

99 3 M6X12 schroef 

100 1 M5X12 schroef 

101 2 3X12 spie 

102 1 8X20 sleutel 

103 2 M5X20 schroef 

104 1 3X15 spie 

105 1 20124B vaste bout 

106 1 20203B bevestigd vast blok 

107 1 20202B bevestigd vast blok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderdelenlijst voet  
Nr Aantal Code Naam Nr Aantal Code Naam 
1 1 10002/40H voet 45 1  schroef M10 X 40 
2 1 10001/40H kolom 46 2 10023/40H handvat 
3 1 10003/40H tafel 47 2 10022/40H Afstelbout 
4 1 10005/40H geleidingssupport 48 2  sluitring 12 
5 1 10004/40H werktafel 49 2  bout M16 X 190 
6 1 10016/40H heffende onderdeel 50 2  moer M16 
7 1 10014/40 kolom sluitdop 51 2 10017/40 bevestiging 

8 1 10012/40H 
vergrendelde 
geleidingsring 52 2 10112/40 wormwielas 

9 1 10014/40H frame 53 2 10113/40 kleine as 

10 1 10015/40H onderste frame 54 2  
schroefvormig 
tandwiel 

11 1 10011/40H geleidingsring 55 2 10201/40 sluitring 
12 1 10013/40H vaste ring 56 2 10018/40 hendel 
13 1 10006/40H contraspie 57 4  borgring 
14 1 10007/40H contraspie 58 8  schroef M6 X 25 
15 2 10106/40 afstelschroef 59 2  draaiknop 
16 1 10203/40 geleidingsschroef moer 60 3  schroef M8 X 12 
17 1 10202/40 geleidingsschroef 61 2 10109/40 vast bloksupport 

18 1 10021/40 
geleidingsschroefsuppo
rt 62 2  moer M6 

19 1 10020/40 rechter support 63 2  schroef M6 X 16 
20 1 10019/40 linker support 64 6  spie 8 X 25 
21 4  lager 51103 65 3  T-bout M14xx55 
22 1 10008/40H tafelschroef 66 3  sluitring 14 
23 1 10009/40H voetschroef 67 3  moer M14 
24 2 10102/40H instelknop koppeling     
25 1 10110/40 afdekking     
26 3 10111/40 gegradueerde plaat     
27 3 10301/40 handwiel     
28 3 20305-2B/40 schroef     
29 3 20305-1B-40 draaiknop     
30 3  afstelhendel     
31 3  olie cup8     
32 3  spie 5X35     
33 3 10107/40 schroef     
34 1 10105/40 vast blok     
35 2  schroef M8 X 16     
36 1  schroef M5 X 25     
37 1  schroef M8 X 45     
38 1  schroef M5 X 25     
39 8  schroef M8 X 20     
40 4  bout M16 X 50     
41 4  borgring 16     
42 6  vlakke sluitring 16     
43 3  schroef M10 X 20     

44 2  schroef M10 X 20     



NAUWKEURIGHEIDSTEST VOOR Totaal 2

FREES- EN BOORMACHINE 
P1 

Nr. Controle-items Tolerantie  Fout getest

G1 De vlakheid van het tafeloppervlak. 0.04/300

G2 Haaksheid van longitudinale beweging 0.08/300 

naar kruisbeweging

G3 De vlakheid van het basisoppervlak. 0.03/300 

G4 Weglopen van centreerlijn van spilgat a)Bij spil

neus 0.02
b) Bij een afstand
van

van 100 vorm

spil neus

0.04



NAUWKEURIGHEIDSTEST VOOR Totaal 2

FREES- EN BOORMACHINE 
P1 

Nr. Controle-items Tolerantie  Fout getest

G5 Evenwijdigheid van werktafel 
a 0.02 voor elke 
100

beweging naar tafeloppervlak testlengte
b  0.0.3  
voor elke

300 testen Max

0.06

G6 Haaksheid van spindel a 0.05/300  

draaiende lijn tafeloppervlak. a≤90º

b 0.05/300  

G7 Haaksheid van spindelpinole a 0.05/100  

verticale beweging naar tafeloppervlak. b 0.05/100  



PAKLIJST VOOR TANDWIEL AANGEDREVEN FREES- EN BOORMACHINE HU30Cross 

Serienr. : Afmetingen: 

G/W : N/W : 

Nr. Naam Spec Model Aantal Opmerking 

1 Frees- & boormachine HU30Cross 1

2 Tekenbalk M12 1

3 Adapter MT2/3 1

4 Conische schacht voor boorkop MT3 1

5 Boorkop Φ1～Φ13 1

6 Drijfas 1

7 T-gleuf bout M12×55 2

8 Sluitring 12 2

9 Moer M12 2

10 Kantelwig 1

11 Moersleutel 22-24 1

12 Oliespuit 1

13 Handleiding 1

14 Controlecertificaat 1

15 Paklijst 1

Verpakkingscontroleur___________ 

Datum___________



WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

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.

© Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl
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