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Conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring
als bedoeld in de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II
Hierbij verklaren wij dat de boormachine
machinetype:
•

machinenummer:

•

bouwjaar:

UNIMAX 4 Basic
_______________________
_______________________

aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijn over machines (2006/42/EG) voldoet.
De machine beantwoordt verder ook aan alle bepalingen van de
•

Laagspanningsrichtlijn

2006 / 95 / EG

•

EMC-richtlijn

2004 / 108 / EG

Toegepaste geharmoniseerde normen, in het bijzonder
•

DIN EN 349 *

•

EN 1037 *

•

EN ISO 13850 *

•

EN ISO 13857 *

•

EN 12717 *

•

EN 60204-1 *

•

EN 61000-3-2 *

•

EN 61000-3-3 *

•

EN 61000-6-1 *

•

EN 61000-6-2 *

•

EN 61000-6-3 *

•

EN 61000-6-4 *

•

DIN EN ISO 12100 *

•

EN 953 *

* telkens in de actuele versie
Toegepaste nationale technische specificaties, in het bijzonder
•

DIN 45635

•

DIN 8626

•

DIN EN 50178

Naam van de documentatieverantwoordelijke: MAXION Jänsch & Ortlepp GmbH 07381 Pößneck Rosa-Luxemburg-Str. 5

Pößneck, 1. Nov. 2013
......................................................
Dipl.-Ing. Hartmut Ortlepp
Zaakvoerder
MAXION
Jänsch & Ortlepp GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 5
07381 Pößneck
Tel. +49 (0) 3647 / 41 06 0

Gebruiksdoeleinde

•

Gebruik de boormachine uitsluitend om te boren, te
schuren, draad te tappen en indien nodig om te
frezen

•

Alleen
- Metaal
- Hout
- Kunststof bewerken

•

Machine mag alleen door geschoold personeel
bediend en onderhouden worden
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Technische gegevens

UNIMAX 4-BASIC
•
•

Boorcapaciteit bij continu gebruik
Normale boorcapaciteit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatische spindelvoeding
Tapcapaciteit
Spindelopname
Boordiepte
Uitlading
Spindel/werktafel
Afmetingen werktafel
T-gleuven volgens DIN 650
Kolomdiameter
Totale hoogte
Gewicht
Poolomschakelbare motor
Toerentallen spindel A
Bereik B
Functies

•

•
•
•
•

Voltage
Frequentie
Netbeveiliging
Geluidsniveau onbelast bij
maximaal spindeltoerental op de
werkplek volgens DIN 45635 deel 1

*met betrekking tot St60 in het volle materiaal geboord
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35
40

•
•
•

15 - 400
M 30
MK4
175
300
70 - 838
550x400
14
120
1949
370
1,5 / 3
traploos
120 - 2500
60 - 1200
Spaanbreuk
Ontspanen
Verblijf in
boorgrond
400
50
10
<70

mm*
mm*
mm/min

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kW
1/min
1/min

V
Hz
A
dB(A)

Veiligheid

Veiligheidsinstructies
•

Draag een veiligheidsbril

•

Bind lang haar vast

•

Draag zeer lang haar in een haarnetje

•

Draag veiligheidsschoenen

9

Veiligheid

10

•

Draag geen sieraden

•

Houd uw handen uit de buurt van de roterende spindel

•
•

Zorg voor voldoende verlichting
De bedieningsonderdelen moeten goed bereikbaar zijn

•

Draairichting rechtsom

Veiligheid

•

Schakel de machine nooit in zonder beschermkap

•

Leg werktuigen en meetinstrumenten buiten de
actieradius

•

Klem de kolom of tussentafel vast alvorens u begint te
werken

•

Klem het werkstuk veilig vast

11

Veiligheid

•

Hendel loopt automatisch terug

Hoofdschakelaar tijdens onderhoudswerkzaamheden
op "0" zetten en beschermen tegen onopzettelijke
inbedrijfstelling

12

•

Reinig de spil- en werktuigconus alvorens een nieuw
werktuig te monteren

•

Gebruik bij continubedrijf een boor met max. Ø 35 mm

Veiligheid

•

Leg voor elke werktuigwissel een houten plaat
op de tafel
Zet de poolschakelaar op "0".

•

Sla een MK4-uitdrijver met een kunststofhamer in

•

Verwijder de uitdrijver voor het inschakelen van de
machine

•

Werktuigwissel nooit uitvoeren door de pinole naar
boven te brengen met de uitdrijver

•
0

Made in Germany

Schade aan onderdelen
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Inbedrijfstelling

Uitpakken en transporteren
- Vergelijk de posities op het afleverbewijs met de levering zelf
Neem de veiligheidsvoorschriften voor het
bewegen van lasten in acht
- Gebruik een transportkraan. Bevestig de touwen zoals afgebeeld

- UNIMAX 4-BASIC= 370 kg

Plaats van installatie
- Bedieningselementen moeten vrij toegankelijk zijn
- Zorg voor een effen installatieoppervlak
- Monteer de machine uitsluitend op een stabiele
onderbouw, resp. veranker de machine veilig
- Zorg voor een passende werkhoogte

14

Inbedrijfstelling

Plaatsen en installeren
- Boringen voor zwaarlastanker op de betonbodem aanduiden en
boren

•

Boorsjabloon voor machinetype UNIMAX 4-BASIC

•

Machine bevestigen

- 1 Isolatieschijf met revet
- 2 Grondplaat van de onderbouw van de machine
- 3 Isolatieschijf met stalen schijf
- 4 Zwaarlastanker
Werkbladen moeten geschikt zijn om het gewicht
van de machine te dragen
Isolatieplaten dragen bij tot geluidsreductie en
trillingsdemping
- Bodemeenheden met plaatstaal effenen
Onderbouw niet vastzetten

•

Aansluiting op het elektriciteitsnet

- Elektrische aansluiting: CEE – stekker
- Draairichting naar rechts
Draairichting rechtsom controleren
Fasewisseling bij draairichting linksom door een
elektricien laten uitvoeren
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Inbedrijfstelling

Eerste inbedrijfstelling

Hoofdschakelaar op "0" zetten en beschermen
tegen onopzettelijke inbedrijfstelling

- Alle „blanke“ machineonderdelen, vooral boorhouderconus
en spindelconus of morseconus ontvetten

•

Werktuigopname MK 4

- Boorhouder met lichte ruk instellen
Controleer of de boorhouder vastzit
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Bediening
Voorbereiding
- Werkstuk veilig op de tafel spannen
- Boorhouder met MK 4 spindelopname gebruiken
- Boor vastzetten

Afstand werktuig - werkstuk instellen
- 1 Klemhendel losmaken
- 2 Tafel met zwengel bedienen
- Tafel indien nodig rond de kolom zwenken
- 3 Klemhendel vastschroeven

Toerentalbereik instellen: A of B
Hoofdschakelaar op "0" zetten en beschermen
tegen onopzettelijke inbedrijfstelling

- Klemschroef (1) en verbindingsmoer (2) losdraaien
- Aandrijfeenheid verschuiven
- V-riem omleggen (3): A of B
- Aandrijfeenheid in beginstand schuiven en riemen aanspannen
- Klemschroef (1) aanspannen

3
2

1
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Bediening
Toerental instellen
- Toerental aflezen
- Het ingestelde toerental wordt op het display rechtsboven aangeduid

40

d [mm]

30

GG-20

20

Al

St 60

St 60
10
20

50

100

200

500

1000 2000

n [1/min]
- Toerentalhendel op het gewenste toerental instellen
Toerental uitsluitend tijdens het in werking stellen regelen!

Boren met handvoeding
Hendel loopt automatisch terug
- Klemhendel van de diepteaanslag losmaken
- Boor op het werkstuk zetten
- Middelste knop: boordiepte wordt op nul gezet
- Boren
- Voor verdere boringen van éénzelfde diepte
kan de boordiepteaanslag bij de gewenste
diepte worden vastgeklemd
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Bediening
Boren met automatische voeding
- Klemhendel van de diepteaanslag losmaken en in
de bovenste stand vastschroeven
- Pinole manueel bewegen tot de gewenste
boordiepte wordt meegegeven
- Rechterknop: boordiepte wordt als eindboordiepte
aangenomen (verschijnt onderaan links)
- Boor op het werkstuk zetten
- Middelste knop: boordiepte wordt op nul gezet
Geprogrammeerde waarden worden bij
uitschakeling van de machine gereset

- Spindel met keuzeschakelaar op "Bohren" ("Boren")
zetten
- Toerental instellen
- Snijsnelheid door middel van draaiknop instellen
De waarde [mm/min] wordt aangeduid op het display
onderaan rechts

0

Made in Germany

Hieronder een tabel met voedingsrichtcijfers!

/ HSS
[ mm/min ]
St 60
GG-20
Al

[ mm ]

4-8
70-100
80-120
120-250

8-15
40-70
40-80
60-120

15-25
30-40
30-40
40-60

25-40
20-30
20-30
30-40

- Hendel naar buiten zwenken
Voeding start
- Tot 2 mm voor bovenkant van het werkstuk wordt met
verhoogde, daarna met ingestelde snijsnelheid te werk
gegaan
- Bij het bereiken van de geprogrammeerde
eindboordiepte of wanneer de boordiepteaanslag wordt
bereikt, wordt de voeding automatisch uitgeschakeld
- Boorproces voortijdig afbreken: hendel naar binnen
zwenken
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Bediening
- Correctie van de actuele boordiepte
- Werkelijke boordiepte bij het werkstuk meten
- Verschil tussen opgegeven en werkelijke boordieptewaarden
- Correctie van de opgegeven waarde van de boordiepte met het verschil, daartoe
- Pinole manueel bedienen
- De opgegeven boordiepte met rechterknop overnemen
- Bij het boren zonder geprogrammeerde dieptewaarde moet de boordiepte door middel van
diepteaanslag worden ingesteld
- De automatische voeding stopt ca. 3 mm voor het bereiken van de boordiepteaanslag
Hendel loopt automatisch terug

Boorcycli
Spaanbreuk

Spanbruch Alle
0 mm

Spanbruch Alle
0 mm

( Regelmatige onderbreking van de voeding)
Linker- en rechterknop tegelijk
indrukken
Achtergrondmenu verschijnt
Middelste knop indrukken tot
„Spanbruch alle“ ("Spaanbreuk ten
einde") verschijnt
Met de rechterknop de afstand van het
spaanbreukinterval verhogen
Met de linkerknop de afstand van het
spaanbreukinterval verlagen
Spaanbreukwaarden: 0-2-4-6-8-10 mm

-

-

Spanbruch Rueck
0 mm

-

20

Middelste knop indrukken tot
„Spanbruch rück“ ("Spaanbreuk
terugslag") verschijnt
Meet de rechterknop de spaanterugslag
verhogen
Met de linkerknop de spaanterugslag
verlagen
Spaanbreukterugslagwaarden: 0,5 -1 1,5 - 2 mm
Linker- en rechterknop tegelijk
indrukken
Hoofdmenu verschijnt

Bediening
Ontspanen (optie)

(Regelmatige onderbreking van de terugwaartse
kracht van de voeding tot de bovenkant van het
werkstuk)
Linker- en rechterknop tegelijk
indrukken
Achtergrondmenu verschijnt
Middelste knop indrukken tot
"Entspaenen Alle" ("Ontspanen ten
einde") verschijnt
Met de rechterknop de afstand van het
ontspaningsinterval verhogen
Met de linkerknop de afstand van het
ontspaningsinterval verlagen
Ontspaningsinterval: 0-2-4-6-8-10 mm
Linker- en rechterknop tegelijk
indrukken
Hoofdmenu verschijnt

-

Entspaenen Alle
0 mm

-

-

Verblijftijd in boorgrond (optie)

(Boorwerktuig blijft in de boorgrond zitten
tijdens de ingestelde tijd)
-

Verweilzeit
0,50 s

-

Linker- en rechterknop tegelijk
indrukken
Achtergrondmenu verschijnt
Middelste knop indrukken tot
„Verweilzeit“ ("Verblijftijd") verschijnt
Met de rechterknop de duur van de
verblijftijd verhogen
Met de linkerknop de duur van de
verblijftijd verlagen
Verblijftijdswaarden: 0-0,5-1,0-1,5-2,0 s
Linker- en rechterknop tegelijk
indrukken
Hoofdmenu verschijnt

Geprogrammeerde waarden worden bij
uitschakeling van de machine gereset
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Bediening
Draadtappen – UNIMAX 4-BASIC
Alleen schakelaarstand 1 gebruiken
- Schakelaar (voorzijde onderaan links) in stand
„Gewinde“ ("Draadtap")
- Draadtapdiepte bepalen (zie p. 15)
- Toerental starten
- Tapkop op de kernboor zetten en schroefdraad tappen, daarbij
hendel met de hand richten
- Bij het bereiken van de gedefinieerde draaddiepte, resp.
boordiepteaanslag, wordt de draairichting omgekeerd
- Draadtapproces voortijdig afbreken: handspil naar binnen
zwenken
- Draadtapproces voortzetten: handspil naar buiten zwenken
0

Made in Germany

- Bij het bereiken van de bovenste eindpositie wordt de
draairichting opnieuw omgekeerd

Risico op werktuigbreuk en verwonding!
Spanrichting van het werktuig fixeren
Geen schroefdraad met snel
motortoerental (niveau 2) snijden!

Spindelstop in
noodgeval
noodknop

Hendel loopt automatisch terug

22

Bediening
Werktuigwissel
•

Werktuigwissel met uitdrijver MK4
Spindel uitschakelen
Boorkop openen > elektrische uitdrijfgleuf
wordt vrijgegeven

-

Houten onderlaag op de tafel leggen
Pinole naar beneden brengen tot de uitdrijfsleuf
vrij komt te liggen
Positie behouden
Pinole wordt vastgezet
Spindel draaien tot de uitdrijfsleuf op lijn staat

-

Uitdrijver in de uitdrijfsleuf plaatsen
Uitdrijver met kunststofhamer inslaan

-

Spindelconus en werktuigconus reinigen
-

-

Werktuig wisselen

Handspil naar binnen zwenken
Pinole gaat automatisch naar boven

-

Boorkop sluiten
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Bediening

•

Werktuigwissel nooit uitvoeren door de pinole naar
boven te brengen met de uitdrijver
Schade aan onderdelen

Hendel loopt automatisch terug
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Bediening
Smeerinstructies
•

voor machinetype:

Hubeinrichtung:
Pinolenlager:
Pinole:
Spindelkeilwelle:
Saüle:
Fett:
Gleitöl:
Klüberpaste:

UNIMAX 4 - BASIC

hefinrichting
pinolelager
pinole
spindelas met sleuven
kolom
vet
smeerolie
Klüberpasta
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Onderhoud

Terugtrekveer instellen
Hoofdschakelaar op "0" zetten en beveiligen
tegen onopzettelijke inbedrijfstelling

•

Terugtrekveer instellen
Hendel moet langzaam maar gestaag
teruglopen
Terugtrekveer precies spannen, zodat de
pinole niet vanzelf uitschiet

- Pinole naar beneden brengen
(Veer wordt aangespannen)
- Spanning aanhouden
- Pin ca. Ø 4 mm in boring 1 door behuizing en bus
steken

- Klemschroef 2 losdraaien
- Pinole naar boven brengen
- Klemschroef 2 vastschroeven
- Pin verwijderen
Terugslag van de hendel controleren

26

Onderhoud
- Traploze aandrijving 1x/dag helemaal doorvoeren
- Voor een langere buitenbedrijfstelling hoogste toerental
instellen

Terugslagbeveiliging van de
toerentalhendel opnieuw
afstellen
- Stelschroeven 1 en 2 losdraaien

- Schroef met verzonken kop afstellen

- Stelschroef 2 vastschroeven
- Stelschroef 1 eruit draaien
- Centrering voor stelschroef 1 met boor Ø 5 boren
- Stelschroef 1 indraaien en vastschroeven
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Storing
Storingstabel

Probleem

Oorzaak

Oplossing

- Spindel start niet

- Hoofdschakelaar uit
- Riem gescheurd
- Riem los
- Voeding onderbroken

- Hoofdschakelaar aan
- Riem vervangen
- Riem aanspannen
- Voeding laten controleren

- Machine trilt

- Machine staat op een oneffen
ondergrond
- Werktuig loopt niet centrisch

- Machine vastzetten op
een effen ondergrond
- Werktuig centrisch
aanspannen

- Hendel kan niet worden
bewogen

- Boordiepteaanslag zit
geklemd
- Pinoleklem zit vast
- Vertanding van de pinole
is beschadigd
- Pinoleklem zit vast

- Boordiepteaanslag
losmaken

- Voedingskabel kan slechts
moeilijk bewogen worden

- Pinoleklem losmaken
- Pinole laten vervangen
- Pinoleklem losmaken

- Terugtrekveer is niet
voldoende opgespannen
- Terugtrekveer defect

- Terugtrekveer opspannen

- Zekering is defect
- Boordiepteaanslag ligt op de
onderste eindschakelaar
- „Gewinden" ("Draadtappen")
geselecteerd
- Tandriem gescheurd
- Overbelastingszekering van de
stuurplatine in werking gezet

- Zekering vervangen
- Boordiepteaanslag instellen

- Malende geluiden in de spindel

- Lagerschade spindellager
- Lagerschade in de
koppelbus

- Lager laten vervangen
- Lager laten vervangen

- Boor draait, maar boort niet

- Boor bot
- Boor draait links

- Boor slijpen
- Draaiveld laten veranderen

- Hendel loopt niet helemaal
terug
- Automatische voeding start
niet

- Terugtrekveer vervangen

- „Bohren“ ("Boren")
selecteren
- Tandriem vervangen
- Machine uit-/inschakelen

Verschijnt de foutmelding „Power down Error“, verwijder die dan met de rechtertoets
Indien nodig geprogrammeerde boorcycli uit vorige bewerkingen halen
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Storing verhelpen
Aandrijfriemen vervangen
•

Variatorriem vervangen

- Spindel inschakelen en laagste toerental instellen
- Spindel uitschakelen

Hoofdschakelaar op "0" zetten en
beveiligen tegen onopzettelijke
inbedrijfstelling

X

X

F

- Beschermkap verwijderen
- Bij stilstand hoogste toerental instellen
- Variatorriem voorzichtig samendrukken
Variatorriem is los

F

- Variatorriem eerst van de motortandriemschijf (1), en
daarna van de spindeltandriemschijf (2) afnemen
Knelgevaar door samenklappende
motor-regelschijven
- Nieuwe variatorriem eerst op de spindeltandriemschijf
(2), en dan op de motortandriemschijf (1) aanbrengen
- Variatorriem door draaien aan de motor opspannen
- Beschermkap aanbrengen
Machine kort inschakelen, variatorriem
spant zich op
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Storing verhelpen
•

V-riem SPZ vervangen

- Beschermkap verwijderen
- Variatorriem wegnemen (zie p. 26)

3

Knelgevaar door samenklappende
motor-regelschijven

2

- Klemschroef (1) losdraaien
- Verbindingsmoer (2) losdraaien
- V-riem (3) van de
motortandriemschijf afnemen

1

Aandrijfeenheid verschuiven
- V-riem eerst van de motortandwielschijf, dan van de
primaire overbrengingsschijf wegnemen
- Nieuwe V-riem eerst op de primaire overbrengingsschijf,
daarna op de spindelschijf leggen
Aandrijfeenheid in uitgangspositie schuiven.
V-snaar spant zich op
- V-riem aanspannen door het naar rechts draaien
van de verbindingsmoer (2)
- Bevestigingsschroef (1) vastdraaien

X

X

F

5
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- Riemspanning controleren
- Variatorriem opleggen
- Beschermkap aanbrengen

Storing verhelpen
Ribbenband PK
vervangen
- Beschermkap verwijderen
- Variatorriem wegnemen (1) (zie p. 26)
•

Knelgevaar door
samenklappende
motor-regelschijven
- 4 klemschroeven (2) losdraaien
- 2 M6-moeren en M6-binnenzeskantbouten (3) losdraaien
- Aandrijfeenheid primaire overbrengingsschijf/
spindel in uitgangspositie schuiven
- Ribbenband PK (4) wegnemen
- Ribbenband eerst van de primaire overbrengingsschijf,
daarna van de spindelschijf wegnemen
- Nieuwe ribbenband eerst op de primaire
overbrengingsschijf, daarna op de spindelschijf leggen

Aandrijfeenheid primaire
overbrengingsschijf/spindel in
uitgangspositie schuiven
- Ribbenband PK aanspannen (3) door de 2
binnenkantzesbouten naar rechts te draaien
en de 2 M6-moren vast te schroeven
- 4 klemschroeven (2) vastdraaien
Asafstand primaire overbrengingsschijf/
spindel-primaire overbrengingsschijf/
motor=251mm!
- Riemspanning controleren
- Variatorriem (1) opleggen
- Beschermkap aanbrengen
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Bijlage

Maatblad UNIMAX 4 - BASIC
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Bijlage
Onderstel

UNI 2-220. 2_tandwiellat

30 -220. 5-5_S äule BS30, verl ängert DI N 914
M10x30 ( 2x)
UNI 4-220. 6_S äulenfuß
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Bijlage
Inbouweenheid

34

Anhang
Tafelverstelling naar voren Typ BT en BRK (optioneel)
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Bijlage
Tafelverstelling naar voren Typ BS (optioneel)
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Bijlage
Hoofdaandrijving

3
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Bijlage
Primaire overbrengingsschijf/spindel
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Anhang
Primaire overbrengingsschijf/motor

39

Bijlage
Motorophanging

40

Bijlage
Voedingsaandrijving

41

Bijlage
Vorschubbolzen

42

Bijlage
Boordiepteaanslag

43

Bijlage
Pinole

W N 8 40-5
DIN9 14-M 4x5 (2x)
DIN 1472-G G x2,5 (2x)
K 6 00612 (2x)
40EC-19 0.01_ Spindelscheibe
30-160.13
DIN6 8 8 5-A12 x3x36
DIN6 25 6 006 2Z (2x)
51106
DIN 9 8 8-37x47x2,5
RM 49062RS
R30x35x2 5

UNI4-170.01

DIN 677 1-66 x5
DIN 720 32006 X

44

Anhang
Primaire overbrengingsschijf/Toerental instellen

45

Bijlage
Eindschakelaarsensoren

46

Bijlage

Onderdelentekening boorbeschermkap
UNI3-174.14 Lagerblok
Inschakeldoos
13EC174.4
MAB102D01A06B03A
Microschakelaar

UNI3-174.3
Afdekplaat
UNI3-174.2
Vierkante staaf
3500-174.1
Beschermkap
DIN7-6m6x16
Cilindrische pen (2x)
GN6335.4-32-M6x16
Kruiskopschroef

Functies:
A - Werktuigwissel
• Draai de beschermkap 90° naar links (met de wijzers van de klok mee)
Spindel wordt uitgeschakeld
• Werktuig wisselen (Spiraalboor / ruimer / draadtap)
• Draai de beschermkap 90° naar rechts (tegen de wijzers van de klok in)
Spindel wordt ingeschakeld
(Het in elkaar steken van de boorkop is voelbaar en hoorbaar (klik))
B - Hoogte verstellen van de beschermkap
• Kruiskopschroef losdraaien (tegen de wijzers van de klok in)
• Beschermkap in de gewenste positie schuiven
• Kruiskopschroef vast aandraaien (met de wijzers van de klok
mee)

Gebuik uitsluitend
MAXION-onderdelen
Gelieve bij elke bestelling
op te geven
- Machinetype
- Machinenummer
- Onderdeelnummer
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