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Polijstmachines HU 175 P - HU 225 P
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.
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3.
4.
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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 vóór 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.
Vóór 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.
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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.

Extra veiligheidsvoorschriften

Denk er steeds aan dat:
• bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine "UIT" moet staan en de 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.

2. Kenmerken
HU 175 P

HU 225 P

Afmetingen polijstborstel

175 x 16 x 19 mm

225 x 25 x 25 mm

Toerental

2850 omw/min

2850 omw/min

Motor

1-fase, 230V, 50Hz

3-fase, 400V, 50Hz

Vermogen

0,45 kW

0,75 kW

Verpakkingsafmetingen

630 x 175 x 250 mm

720 x 185 x 310 mm

Gewicht

14 kg

28 kg

Wijzigingen voorbehouden.

3. Gebruiksvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de toepassingsmogelijkheden en
beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.
Draag altijd een veiligheidsbril!

4. Uitpakken en de inhoud controleren
Zie afbeelding 1 en 2
Controleer bij ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn en er geen transportschade is.
C1
C3

Polijstschijf (2x)		
Flens (4x)		

C4
C5

Zeskantmoer
Zeskantmoer met linkse schroefdraad

4.1 Opbouw van de machine
Zie afbeelding 3
1		
2		
3		
4		

Polijstschijf I		
Werkgebied I		
Schakelaar		
Onderstel (optie)

5
6
7

Polijstschijf II
Werkgebied II
Netsnoer

Omwille van de veiligheid wordt aangeraden gebruik te maken van een onderstel.

WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

9

5. Transport, omgeving
5.1 Transport van de machine

Het nettogewicht van de machine bedraagt 16 kg. Zorg ervoor dat het volledige gewicht van de machine wordt
ondersteund bij verplaatsen of transport. Het wordt aangeraden om de machine te verplaatsen met behulp van bijv.
een hijsinstallatie, vorkheftruck, enz.

5.2 Minimumeisen voor de werkomgeving

De verlichting van de machine en werkplaats moeten voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
De minimaal toegestane lichtsterkte bedraagt 300 Lux.

5.3 Gebruik

"Start": Plaats de schakelaar in stand "|".
"Stop": Plaats de schakelaar in stand "O".

5.4 Geluidsniveau

Het geluidsniveau van de machine bedraagt ca. 80 dB (A). Onder uitzonderlijke omstandigheden of bij verkeerd
gebruik van de machine kan dit hoger uitvallen. Draag, indien noodzakelijk, gehoorbescherming.

5.5 Overbelastingsbeveiliging

Bij deze machine moet de beveiliging gereset worden. Ga daartoe als volgt te werk:
• Kantel de machine en verwijder de bodemplaat zodat u bij de thermische relais kunt.
• Druk op de resetknop en monteer de bodemplaat weer.
• Na een afkoelperiode van enkele minuten, zal de motor weer kunnen starten.

6. Aansluiten op de stroomtoevoer
6.1 Elektrische aansluiting
Waarschuwing
De machine moet worden aangesloten door een erkend elektromonteur.
Het aansluiten op de stroomtoevoer, het loskoppelen en de aarding, gebeurt door middel van de stekker van het
netsnoer. Deze stekker mag vanwege de veiligheid niet worden vervangen door een ander type stekker.
Om beschadiging van de machine te voorkomen, wordt aangeraden deze te voorzien van een 16A-zekering. De
totale lengte van de bedrading tussen zekering en een aansluitklem mag niet langer zijn dan 1,5 meter.
Controleer voor het aansluiten of de elektrische specificaties (voltage, frequentie en aantal fasen) van de machine en
het net overeenkomen. Raadpleeg eerst de gegevens van de machine.

6.2 Loskoppelen van de stroomtoevoer

Het afsluiten van de stroomtoevoer moet gebeuren via een handbediend mechanisme (om storingen van
automatische mechanismen uit te sluiten).
Zorg ervoor dat de machine spanningsloos is, alvorens onderhoudswerkzaamheden, reparaties e.d. uit te voeren, of
als de machine langere tijd niet wordt gebruikt.

6.3 Aarding

De machine dient te worden geaard door de geelgroene draad van de aansluitkabel te verbinden met de aarde van
de stroomtoevoer. De machine moet altijd worden aangesloten op de aarde alvorens deze op de stroomtoevoer aan
te sluiten.
Waarschuwing
Koppel de aarde pas los nadat de stroomtoevoer ontkoppeld is.

10

WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

7. Montage van de slijpschijven

Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en koppel deze los van de stroomtoevoer. Plaats de slijpschijf op de
as (zie afbeelding 4). Controleer of de slijpschijven goed vastzitten. De machine moet op een werkbank of op een
geschikt onderstel worden verankerd om de veiligheid te vergroten.

8. Universeel onderstel

Een onderstel is tegen meerprijs leverbaar. Raadpleeg afbeelding 6 voor de constructie en montage ervan.
Nr.

Omschrijving

Aantal

1

Plaat van onderstel (voor/achter)

2

2

Plaat van onderstel (links/rechts)

2

3

Dekplaat van onderstel

1

4

Schroef 5/16-18NC x 5/8"

4

5

Zeskantschroef 5/16 -18NC x ¾"

16

6

Zeskantschroef 5/16 -18NC x 1½"

2

7

Revet 5/16 x 23/32 x 1/16"

24

8

Veerring 5/16"

22

9

Zeskantmoer 5/16"-18NC

22

O

9. Elektrische componenten
Zie afbeelding 5 voor het elektrisch schema
Aanduiding

Omschrijving

Specificaties

Opmerkingen

KA

Magneetcontact

240 Vac, 6.0 A

XP

Stekker

250 V, 16 A

Netsnoer

H05-VVF, 3 x 0.75 mm²
VDE0620

10. Onderdelenlijst
Zie afbeeldingen 7A en 7B
Nr.

Omschrijving

Nr.

Omschrijving

1

Schroef

30

Schroef

2

Veerring

31

Kapje

3

Linkersteun

32

Stofkapje

4

Kogellager

33

Schroef

5

Centrifugaalschakelaar

34

Schakelaar

6

Schroef

35

Kapje

7

Statorhuis

36

Stofkapje

8

Stator

37

Schakelaar

10

Waaier

38

Stofkapje

11

Rechtersteun

39

Schakelaar

12

Buitenste ring

40

Schakelaar

13

Koperen ringen

41

Zeskantmoer

14

Binnenste ring

42

Schakelaar

15

Schroef

43

Overbelastingsbeveiliging

16

Rubber doorvoertule

44

Magnetische onderbreker

17

Condensator

45

Veerring

18

Klem

46

Zeskantmoer

19

Voetstuk

47

Schroef
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20

Schroef

53

Veerring

21

Schroef

56

Zeskantmoer

22

Snoerontlastingsklem

70

Zeskantmoer (linkse schroefdraad)

23

Bevestigingsplaat

88

Slijpschijf

24

Netsnoer

92

Rotoras

25

Revet

93

Flens (HU 225 P)

26

Schroef

94

Balansblok (HU 225 P)

27

Voetplaat

95

Schroef (HU 225 P)

28

Rubberplaat (voetje)

96

Revet (HU 225 P)

29

Schroef

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, punt 1A 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:
HU 175 P en HU 225 P
waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:
NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-IEC 61029-1:2009/C11:2010, NEN-EN-IEC 61029-2-4:2011,
NEN-EN-IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN-IEC 61000-6-4:2007/A1:2011,
NEN-EN-IEC 61000-6-2:2005/C11:2005
en conform de fundamentele vereisten zijn van:
• Machinerichtlijn 2006/42/EG
• Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn 2004/108/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
Veghel, Nederland, juni 2014

L. Verberkt
Directeur
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