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draaIbank hu 1010 b-4 sIno
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. 

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 voor 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. Voor 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 u deze voor 
(hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.  



20 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

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 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.

3. kenmerken

Vermogen hoofdmotor 1,5 kW

Afstand tussen centers 1000 mm

Aantal voedingen 36

Opname losse kop MT3

Doorlaat hoofdas 52 mm

Draadsnijden metrisch 0,4 - 3 mm

Draadsnijden pitch 120 - 8 DP

Draadsnijden Whitworth 56 - 4 TPI

Verplaatsing pinole 95 mm

Draaidiameter in zak 476 mm

Draaidiameter over bed 330 mm

Dwarsverplaatsing support 160 mm

Spindelopname hoofdas MT4, Camlock D1 - 4 (DIN 55029)

Toerentallen spindel 70 - 2000 (8) omw/min

Verplaatsing beitelsupport 68 mm

Voedingsbereik langs 0,02 - 2,7 mm/omw

Verpakkingsafmetingen lx b x h 1850 x 670 x 1500 mm

Nettogewicht 600 kg

Voltage 400 V

Wijzigingen voorbehouden.

4. 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.

5. toepassIngen
Centerdraaibanken zijn in het bijzonder geschikt voor machinewerkplaatsen, reparatiewerkplaatsen, voor 
bewerkingen van machine-assen, spindels, buizen en andere ronde werkstukken van gemiddeld of klein formaat. Ze 
kunnen ook worden gebruikt voor het snijden van metrische of Whitworth schroefdraad. Ze zijn robuust gebouwd, 
gemakkelijk en betrouwbaar in het gebruik, eenvoudig te repareren, zeer efficiënt en nagenoeg geluidsarm. Het bed 
en de tandwielen zijn gehard en geslepen. 

Draag altijd een veiligheidsbril!
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6. algemene beschrIjvIng

Afbeelding 1 – opbouw van de machine

1 Vaste kop 17 Bed

2 Schakelaar toerental Hoog/Laag 18 Voetrem

3 Elektrische kast 19 Schakelhendel voedingsas linksom-rechtsom

4 Klauwplaat 20 Handwiel langsvoeding

5 Beitelhouder 21 Hendel van handwiel van langsvoeding

6 Werkverlichting 22 Spanenopvangbak

7 Kruissupport 23 Draadsnijhendel

8 Handwiel van kruissupport 24 Heugel

9 Koeling 25 Bedieningsstang

10 Dwarsslede 26 Leispil

11 Klemhendel pinole losse kop 27 Tandwielkast

12 Handwiel pinole losse kop 28 Voedingsschakelaar

13 Losse kop 29 Voedingsschakelaar

14 Klemhendel losse kop 30 Deksel tandwielkast

15 Stelschroef losse kop 31 Voedingsschakelaar (richting)

16 Voedingsschakelaar (langs/dwars) 32 Keuzehendel toerental

6.1 bed
Het bed is vervaardigd van hoogwaardig gietijzer (FCD25) en heeft een lage trillingsgevoeligheid. De twee uiterst 
nauwkeurig geslepen bedbanen verzorgen een nauwkeurige geleiding van het support en de losse kop. De motor is 
bevestigd aan het uiteinde van het bed.

6.2 vaste kop
De vaste kop is vervaardigd van hoogwaardig gietijzer met een lage trillingsgevoeligheid, en aan het bed bevestigd 
met 4 bouten, en 4 stelschroeven. De hoofdspindel is in de kop gelagerd met twee afstelbare precisierollagers 
(#7212). De spindeldoorlaat bedraagt 35 mm.
De V-snaar kan snel omgelegd worden door het tussenwiel los te maken. Het bij deze draaibank toegepaste type 
V-snaar heeft het grote voordeel dat het bij alle snelheden geruisloos is.

6.3 sleden
De sleden zijn vervaardigd van hoogwaardig gietijzer. De geleidingen zijn glad geslepen. De sleden bewegen 
zonder speling over het bed. De sleden kunnen gemakkelijk en eenvoudig versteld worden. De dwarsslede is 
gemonteerd op de langsslede en beweegt over een zwaluwstaartgeleiding, die kan worden bijgesteld met behulp 
van een kopspie. Het verplaatsen van de dwarsslede geschiedt met behulp van het handig geplaatste handwiel van 
de dwarsspindel. Er is een noniusring op het handwiel aangebracht (1 streepje is 0.0254 mm).
De beitelslede, die op de dwarsslede gemonteerd is, kan 360O gedraaid worden. De beitelslede en de dwarsslede 
bewegen via een zwaluwstaartgeleiding en beschikken over kopspie, stelmoeren en een schaalverdeling (een 
streepje is 0.0254 mm). Een robuuste beitelhouder is op de beitelslede gemonteerd. 
Voor precisiebewerkingen kunnen de sleden worden vastgezet door het aandraaien van de zeskantbout.

6.4 slotkast
De slotkast is gemonteerd op de langsslede en beweegt over een zwaluwstaartgeleiding. Achter de slotplaat zijn 
twee halve moeren bevestigd die van buitenaf bediend kunnen worden met een hendel. De slotmoeren verzorgen 
de koppeling met de draadsnij-as. Snel verplaatsen van de langsslede geschiedt d.m.v. de tand-heugel, (op het bed 
gemonteerd) en een tandwielas, bediend met een handwiel (op het support geplaatst).

6.5 losse kop
De losse kop beweegt over een zwaluwstaartgeleiding en kan op iedere plaats vastgeklemd worden door middel 
van een grote bout. De losse kop heeft een spindel met MK2 opname en een noniusring. De spindel kan in iedere 
positie geklemd worden door middel van een klemhendel. De verplaatsing van de spindel geschiedt door middel 
van een handwiel dat aan de rechterzijde van de losse kop zit.



22 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

6.6 leIspIndel
De leispindel bevindt zich aan de voorzijde van het machinebed en is verbonden met de tandwielkast aan de 
linkerzijde.

6.7 tandwIelkast
De tandwielkast is vervaardigd van hoogwaardig gietijzer en gemonteerd aan de linkerzijde van het machinebed. 
De motor heeft 9 snelheden. Het tussenwiel moet altijd in de juiste positie worden gebracht bij verandering van 
snelheid. 

6.8 aandrIjvIng
De motor is gemonteerd aan de achterzijde van het machinebed. 

7. montage en InstallatIe

7.1 uItpakken
Pak de houten krat uit en gebruik de klemplaten en ringbouten om de draaibank aan op te hijsen. Plaats de sleden 
en losse kop zodanig dat de draaibank in evenwicht is. Pas op dat de draadsnij-as, de spindel, handwielen, of andere 
uitstekende onderdelen niet beschadigd worden bij het uitpakken van de machine.

7.2 schoonmaken
Alle blanke delen zijn met een conserveringsmiddel ingevet. Vóór gebruik eerst de laag antiroestmiddel en 
vet verwijderen van alle blanke delen en de tandwieloverbrenging met petroleum. NB.: gebruik hiervoor géén 
wasbenzine, aceton of een ander oplosmiddel. Smeer alle blanke delen in met zuurvrije olie en vet, in het bijzonder 
de geleidingsbanen. 

Waarschuwing
Smeer de machine volgens de voorschriften vóór ingebruikname.

7.3 opstellIng
Plaats de machine op een vlakke, stabiele ondergrond, met genoeg ruimte voor gebruik en onderhoud. Eventuele 
vibraties kunnen de nauwkeurigheid van de draaibank nadelig beïnvloeden. Veranker de machine in de ondergrond 
middels zware bouten. Plaats de machine op 4 goed gepositioneerde stelbouten (diam. 12 mm) door de voet. Stel 
de machine waterpas, draai de stelbouten aan en controleer of de machine nog waterpas staat (afb. 2).

7.4 stroomtoevoer

Afbeelding 3 – Elektrisch schema

Waarschuwing
De machine mag alleen worden aangesloten op de stroomtoevoer door een erkend elektromonteur!

De stroomtoevoer moet via de aparte aansluitklem worden aangesloten. De stroomdraden worden 
verbonden met de hoofdaansluitingen aan de achterkant van de vaste kop. Controleer of de motor en voedingsbron 
dezelfde specificaties hebben. Stroombron en schakelaar zekeren en de machine goed aarden. De hoofd-motor 
moet met de klok meedraaien, vanaf de poelies gezien (de hoofdspindel moet tegen de klok in draaien, gezien vanaf 
de losse kop). Als de motor de verkeerde kant op draait, verwissel dan twee van de drie fasen.

8. smerIng

8.1 vaste kop
De vaste kop moet worden gevuld met Shell Tellus 32 olie. Om de olie te verversen moet eerst de oliestop verwijderd 
worden. Deze bevindt zich linksonder in de vaste kop, toegankelijk na het verwijderen van de beschermkap van de 
wisselwielen. Controleer het oliepeil wekelijks en vervang de olie drie maanden na inbedrijfstelling voor het eerst. 
Vervang de olie daarna ieder jaar.

8.2 nortonkast
De tandwielen en andere onderdelen worden gesmeerd door een oliebad met spatsmering. De olie bevindt zich in 
een reservoir onderin de Nortonkast. Het reservoir moet gevuld worden met Shell Tellus 32 olie tot het juiste niveau. 
Controleer het oliepeil wekelijks middels het kijkglas en vervang de olie na drie maanden gebruik. Vervang de olie 
daarna ieder jaar. Om de olie te verversen moet eerst de olieplug aan de zijkant van de vaste kop verwijderd worden.
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8.3 slotkast
De slotkast moet gevuld worden met Shell Tellus 32 olie tot het juiste niveau. Controleer het oliepeil wekelijks en 
vervang de olie na drie maanden gebruik. Vervang de olie daarna ieder jaar. Om de olie te verversen moet eerst de 
oliestop verwijderd worden, die zich aan de onderkant van de slotkast bevindt. De olie kan worden bijgevuld na het 
afnemen van de vuldop bovenaan de rechterkant van de slotkast.

8.4 wIsselwIelen
Smeer de wisselwielen eens per maand met machineolie of vet.

8.5 andere onderdelen
Er zitten olietoevoeropeningen bij de hendels van de tandwielkast, het handwiel van de slotkast, bij de langs-
slede, dwarsslede, beitelslede, draadsnijklok, losse kop, het support, de draadsnijas en voedingsas; af en toe olie 
toevoegen. De wormoverbrenging, slotmoeren en draadsnijas twee keer per maand smeren. Dagelijks een dunne 
laag olie aanbrengen op de bedbanen en alle andere blanke delen, zoals de spindel van de losse kop, de voedingsas 
etc.

8.6 verklarIng van gebruIkte tekens op de machIneschIldjes

Spanning Groen: Aan, 
Rood: Uit Groen: Aan, 
Rood: Uit

Koelsysteem

Slotmoer geopend Slotmoer gesloten

Metrische schroefdraad Engelse schroefdraad

Rechtse draad en langsvoeding richting vaste kop (zie 
afb. links)

Linkse draad en langsvoeding richting losse kop (zie afb. 
rechts)

Langsvoeding 
ingeschakeld (boven) 
Langs- en dwarsvoeding 
uitgeschakeld (midden) 
Dwarsvoeding 
ingeschakeld (onder)

Olie inlaat

Wijzig nooit de snelheid 
terwijl de machine loopt

Elektrisch spanning (pas 
op voor schokken)

Jog

Waarschuwingslicht 
spanning

Stop
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9. gebruIk
Zie afbeelding 1

9.1 elektrIsche InstallatIe
De koppelingshendel dient voor het kiezen van de draairichting (rechtsom/linksom) en starten van de spindel. In de 
neutraalstand is de spindel niet gekoppeld. 

9.2 draaIsnelheId van de spIndel

9.2.1 uItgangsstand
• Controleer of de machine gesmeerd is zoals hiervoor beschreven.

Wanneer de hoofdspindel draait, worden ook de tandwielkast en de slotkast aangedreven. Zorg ervoor dat de 
koppelingshendel in de neutraalstand staat en dat de hendel voor de voedingsrichting en de hendel van de slotmoer 
beiden in de ontkoppelde positie staan. In deze situatie kan het handwiel voor langsvoeding of voor de dwarsvoeding 
gemakkelijk met de hand gedraaid worden.

9.2.2 draaIrIchtIng van de spIndel
De draairichting wordt met behulp van de koppelingshendel gekozen.

9.2.3 toerental van de hoofdspIndel veranderen
Het toerental wordt gekozen door middel van een keuzehendel ‘high/low’ en een hendel met vier posities. Het 
machineschildje geeft de snelheden weer voor de vier versnellingen (in het bereik high resp. Low). Plaats beide 
hendels in de overeenkomstige stand voor de gewenste snelheid.

Waarschuwing
De snelheid mag alleen geschakeld worden als de spindel volledig tot stilstand gekomen is!

9.2.4 opstartperIode
Voor een optimale levensduur en prestaties is het raadzaam om de hoogste toerentallen in het begin niet te 
gebruiken. Als alternatief kan ook de volgende opstartprocedure toegepast worden:
Kies een lage voedingssnelheid en belast de machine licht, gedurende
• 3 uur, op 460 omw./min.
• daarna 2 uur, op 755 omw./min.
• daarna 1 uur, op 1255 omw./min.

Houd u aan deze volgorde bij inbedrijfstelling van de machine.

NB: Om slijtage te voorkomen is het beter om de stift van de draadsnijklok los te koppelen van de draadsnijas als 
deze niet wordt gebruikt.

9.3 spIndeldoorlaat
Camlock DI-4”
Montage van klauwplaten, meenemers en ander gereedschap dat op de spindel wordt gemonteerd:
• controleer of zowel de spindeldoorlaat als de oppervlakken goed schoon zijn,
• controleer of alle nokken in de open stand staan,
• monteer het gereedschap op de spindeldoorlaat en bevestig alle nokken (rechtsom draaien met de bijgeleverde 

sleutel).

Het is handig om een referentielijn af te tekenen op de gereedschappen, in het verlengde van de referentielijn op de 
spindeldoorlaat. Dit vergemakkelijkt het opnieuw inspannen van een gereedschap.

NB:Voor een juiste inspanning hoort iedere nok aangedraaid te zijn, met de indexlijn tussen de twee V-tekens op de 
doorlaat.

 
Waarschuwing
Wissel geen op de spindel gemonteerde gereedschappen uit tussen twee draaibanken zonder te 
controleren of alle nokken goed aansluiten in ingespannen positie!
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9.3.1 afstellen van de camlock-nokken

Afbeelding 4 - Camlock-nokken
Verwijder de vastzetbout (b). Draai bout (a) eenmaal volledig rond, naar binnen of buiten zoals vereist.
Monteer de vastzetbout weer.
Nb: iedere nok is voorzien van een referentieteken (c) als indicatie van de oorspronkelijke instelling.

9.4 voedIngen en draadstIjgIngen
Alle beschikbare voedingen en draadstijgingen kunnen worden ingesteld aan de hand van de overeenkomstige 
tabellen, bevestigd aan de voorzijde van de beschermkap.

9.4.1 handvoedIng
De langsslede wordt bewogen met het handwiel. De dwarsslede wordt verplaatst met het erop bevestigde handwiel 
en de beitelslede met het handwiel van de beitelslede. De langsslede kan vastgezet worden door het rechtsom 
draaien van de klemschroef. 

9.4.2 verwIsselen van wIsselwIelen
Verwijder eerst de beschermkap, draai daarna de zeshoekige moer los van de klembout en de klembout van de 
ophanging om het overbrengingstandwiel te vervangen. Verwisselen van het aandrijftandwiel kan na het losdraaien 
van de moeren 120 t en 127 t. 

9.4.3 automatIsche voedIng en schakelen van automatIsche voedIng
Bedien eerst de hendel voor de voedingsrichting en monteer het wisselwiel 30 T op de overbrengingsas, en 
wisselwiel 127 T op de aandrijfas. Daarna moet de keuzehendel voeding/draadsnijden naar links geplaatst worden, 
en de hendels van de tandwielkast in positie 1-8 resp. A-E, zodat de voedingsas draait. Wanneer de hendel voor de 
voedingsas wordt uitgetrokken en naar boven geduwd, verkrijgt men langsvoeding. Wanneer de keuzehendel wordt 
ingeduwd en naar beneden gedrukt, verkrijgt men dwarsvoeding. De voedingsrichting kan worden geselecteerd 
door middel van de hendel op de vaste kop. Er zijn 40 verschillende snelheden beschikbaar voor langsvoeding of 
dwarsvoeding, die kunnen worden geschakeld door het verplaatsen van de hendels van de tandwielkast.

9.5 draadsnIjden
Koppel de draadsnijas door de keuzehendel voeding/draadsnijden naar rechts te bewegen en de hendel voor 
draadsnijden naar beneden. Hierdoor wordt overbrenging (langsverplaatsing) voor het draadsnijden verkregen. De 
draadsnijrichting kan worden gekozen met de schakelaar voor de voedingsrichting op de vaste kop. De gewenste 
draadstijging kan worden geselecteerd met de hendels op de tandwielkast.

9.6 draadsnIjklok
De draadsnijklok bevindt zich op de rechterkant van de slotkast en wordt gebruikt bij het draadsnijden met de 
leispindel. Voor een even stijging kan de slotmoer bij de gewenste lijn op de klok worden gesloten, voor een oneven 
aantal op een genummerde lijn. De draadsnijklok moet bij elke snede op hetzelfde punt komen te staan. Om slijtage 
te voorkomen is het beter de stift van de draadsnijklok los te koppelen van de leispindel als hij niet wordt gebruikt. 

9.7 dwarsslede en beItelhouder
Een robuuste beitelhouder is gemonteerd op het kruissupport. Het bovengedeelte is uitgerust met een 
schaalverdeling van 0-45O naar links of naar rechts. De noniusringen op de handwielen stemmen overeen met het 
type machine (metrisch of Whitworth). 

9.8 losse kop
De losse kop wordt gebruikt voor de productie van kleine delen en kan dwars versteld worden middels de 
stelschroeven, die zijn gemonteerd aan weerszijden van de losse kop. Zorg er eerst voor dat de klemhendel  van 
de losse kop los is. De schroef aan de achterkant moet eerst worden losgedraaid. Daarna moet beurtelings de ene 
stelschroef losser gedraaid worden en de andere aangedraaid, totdat de gewenste positie is bereikt. Draai tenslotte 
beide stelschroeven vast en draai de klemhendel weer vast. De pinole van de losse kop kan worden vastgezet met 
de bijbehorende hendel. 
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10. afstellen
• Na de installatie en opstartprocedure is het raadzaam de afstelling van de machine te controleren voordat er mee

wordt gewerkt. Controleer regelmatig de afstelling en of de draaibank waterpas staat om de nauwkeurigheid te
handhaven.

• De V-snaren zijn toegankelijk na het verwijderen van het achterspatscherm, de beschermkap, en de
V-snaarbeschermkap. De motor is op de achterzijde van het bed gemonteerd op een montageplaat die verticaal
kan worden versteld. Deze montageplaat zit vast met twee steunbouten en moeren. De V-snaarspanning
kan worden bijgesteld door het naar buiten draaien van de twee zeskantmoeren aan de bovenkant van de
montageplaat. Het is belangrijk dat de juiste afstelling van de poelies wordt gecontroleerd door een waterpas over
de poelies te leggen. Zorg ervoor dat de poelies op één lijn blijven liggen.

• De klemhendel van de losse kop kan worden bijgesteld met de zeskantschroef die zich aan de onderzijde van de
losse kop bevindt tussen de geleidingen.

• Het bijstellen van de dwarsgeleiding gebeurt door het verstellen van de tapse spie met de sleufbout aan de
voorzijde van de dwarsslede. Draai eerst de bout aan de achterzijde van de dwarsslede los en draai de bout aan de
voorzijde met de klok mee aan. Draai na het verstellen de bout aan de achterzijde weer vast. Het bijstellen van de
geleiding in de beitelslede geschiedt op dezelfde wijze, met de sleufbout aan de zijde waar de beitelhouder zit.

• Slijtage van de dwarsmoer kan als volgt worden gecompenseerd:
• Schroef het beschermpaneel los aan de achterkant van de dwarsslede. Draai het handwiel van de dwarsslede

rechtsom totdat het einde van de dwarsspindel is bereikt. Draai de bout in het uiteinde rechtsom, zover als nodig
is. Draai de bout niet te ver aan: een verdraaiing van 45° komt ongeveer overeen met 0.125 mm (.005“) speling.

• Het spindellager is nauwkeurig afgesteld in de fabriek. De juiste afstelling is 0,0050 mm (0,0002”), waarbij de
spindel nog vrijelijk met de hand bewogen kan worden.

• Technische wijzigingen en ontwikkelingen kunnen leiden tot kleine afwijkingen in bovenstaande beschrijvingen
en specificaties. Dit geldt eveneens voor onderdelentekeningen en -lijsten.

11. onderdelenlIjst

Afbeeldingen 5 en 6 - Bed

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 V-snaar A762 48 Zeskantschroef M6x16

2 Schroef M6x12 49 Bracket

3 Schroef M6x18 50 Drukveer 1x6x20

4 Revet 10 51 Druklager

5 Bout M10x25 52 Schroef M5x6

6 Motor 53 Deksel

7 Klemknop 54 Spatscherm

8 Poelie 55 Schroef M6x10

9 Bracket 56 Schroef M6x20

10 Bout M10x30 57 Revet 6

11 Stift 6x26 58 Stift 2x12

12 Revet 10 59 Stift

13 Schroef M6x25 60 Oil plate

14 Heugel 61 Achterplaat

15 Brug 62 Remstang

16 Schroef M10x40 63 Linker montagevoet

17 Tapse pen 8x60 64 Rechter montagevoet

18 Nop 65 Ronde beschermkap

19 Deksel 66 Dekselplaat

20 Bed 67 Schroef

21 Klemknop 68 Trekveer

22 Heugel 69 Pedaalarm

23 Moer M10 70 Stift

24 Nop 71 Stift 3x25

25 Leispil 72 As
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26 Huls 73 Schroef M8x6

27 Lager 8102 74 Moer

28 Stalen bal 8103 75 Stift 5x40

29 Bracket 76 Pedaalas

30 Lagerdeksel 77 Rem

31 Klemschroef 78 Schroef M6x10

32 Zeskantschroef M6x20 79 Schroef M12x50

33 Plug 80 Schroef M6x10

34 Plug 81 Schroef

35 Sluiting van bal 6 82 Linkerplaat

36 Zeskantschroef M8x60 83 Schroef M6x10

37 Tapse pen 5x60 84 Voorplaat

38 Huls 85 Rechterplaat

39 Zeskantschroef M6x8 86 Spie

40 Lagerdeksel 87 Huls

41 Zeskantschroef M6x10 88 Stang

42 Voedingsstang 89 Schroef M8x10

43 Stelpen 90 Stift 5x40

44 Zeskantschroef 8x16 91 Huls

45 Blok 92 Veer

46 Spindelhendel 93 Stalen bal 6

47 Bolle knop 94 Afschuifpen

Afbeeldingen 7, 8 en 9 – Vaste kop

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Schakelhendel 70 Tandwiel 2x10

2 Schroef 5x32 71 Tandwiel 2x38

3 Schroef M6x18 72 Schroef M8x16

4 Beschermkap 73 Druklager 204E

5 Pakking 74 Revet

6 As 75 Druklager 203

7 Tandwiel 76 Voorste plug

8 Schakelhendel 77 O-ring 40x3.1

9 O-ring 14x2.4 78 Schroef M4x12

10 Gietstuk 79 Achterste deksel

11 Tandwiel 80 Pakking

12 Spie 5x15 81 Spie 6x55

13 Kraag 82 Thrust 204D

14 Schakelgaffel 83 O-ring 47x3.1

15 Schroef M8x45 84 As 2.25x16

16 Moer M8 85 Tandwiel 2x51

17 Schroef M10x35 86 Tandwiel 2x43

18 Schroef M8x12 87 Revet

19 Revet 88 Tandwiel 2x26

20 O-ring 30x3.1 89 Tandwiel 2x34

21 Hendel 90 Tandwiel 2.25x5

22 Schroef M6x20 91 Voorste plug

23 Huls van hendel M8x40 92 Moer

24 Hendel 93 Kraag
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25 Schakelgaffel 94 Achterste deksel

26 As 95 Schroef M6x25

27 Kraag 96 Pakking

28 Stalen bal 6 97 Druklager 7210E

29 Veer 1x6x7 98 Tandwiel 2x37

30 Hendel 99 Tandwiel

31 Hendel 100 Spie 8x18

32 As 101 Tandwiel

33 Stift 4x18 102 Druklager 7212D

34 O-ring 10x1.9 103 Klemring 50

35 Schroef M6x16 104 Klemring 72

36 O-ring 20x2.4 105 Voorste deksel

37 Schroef M4x8 106 Spindel

38 Hendel 107 Spie 6x40

39 Deksel van hendel 108 Spie 8x85

40 Schroef M8x8 109 Cam

41 Klemring 30 110 Pakking

42 Schroef M6x22 111 Druklager 7000101E

43 Veer 1x6x20 112 Schroef M8x18

44 Schroef M8x10 113 Spindel

45 Hendel 114 Stift

46 Stalen bal 5 115 O-ring 25x2.4

47 Schroef M6x10 116 As

48 Poelie 117 Klemring 42

49 Stift 5x25 118 Revet

50 Stift 119 Klemring 42

51 Tuimelaar 120 Revet

52 Tuimelas 121 Revet

53 Klemring 8 122 Spie 5x18

54 Deksel 123 Stift 3x10

55 Pakking 124 Spie 6x50

56 Druklager 105E 125 Kraag

57 Schroef M8x15 126 Kraag

58 Revet 127 Pakking

59 Revet 128 Tandwiel

60 Schroef M6x16 129 Olie-afdichting

61 Olie-afdichting SD25x40x10 130 As

62 Spie 8x20 131 Revet

63 Spie 6x120 132 Schroef M5x16

64 As 133 Revet

65 Klemring 35 134 Klemring 20

66 As 135 Tandwiel

67 Kraag 2x2 136 Tapse pen 6x60

68 Spie 5x50 137 Schroef M6x50

69 Tandwiel 2x29
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Afbeelding 10 – Tandwielkast

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Diepgroefkogellager 6203-2RS 37 Tandwiel

2 Kraag 38 Tandwiel

3 Borgring 16 39 Huls

4 Tandwiel 40 Tandwiel

5 Diepgroefkogellager 6202-2RS 41 Tandwiel

6 Tussenring 42 Borgring 15

7 Borgring 20 43 Tandwiel

8 Borgring 28 44 Schakelgaffel

9 Tandwiel 45 Heugel

10 Tandwiel 46 Schakelgaffel

11 Dubbele spie met ronde 
kop

C4x22 47 Heugel

12 Tandwiel 48 O-ring 12x1.9

13 Oliestop ZG3/8” 49 Schakelgaffel

14 Diepgroefkogellager 6004-2RS 50 Heugel

15 Tussenring 51 Heugel

16 Lagerdeksel 52 Platte schroef M4x16

17 Zeskantschroef M5x12 53 Zeskantmoer M4

18 Olie-afdichting 25x40x7 54 Schakelgaffel

19 As 55 As

20 Dubbele spie met ronde 
kop

C4x145 56 Tandwiel

21 As 57 Tandwiel

22 Tussenring 58 Tandwiel

23 Lagerdeksel 59 Tapse pen met draad 8x26

24 Dubbele spie met ronde 
kop

5x18 60 Zeskantschroef M8x25

25 As 61 As

26 Lagerdeksel 62 As

27 Tussenring 63 Dubbele spie met ronde kop

28 Deksel  van schakelaar 64 Enkele spie met ronde kop 5x18

29 Arm 65 Zeskantschroef M6x16

30 Zeskantschroef M6x8 66 Bracket

31 Schakelaar 67 Tussenring

32 Platte schroef M5x6 68 Olie-afdichting 22x35x7

33 Bolkopschroef M4x45 69 As

34 Tandwiel 70 Dubbele spie met ronde kop 5x5x45

35 Tussenring 71 Zeskantschroef M8x65

36 Tandwiel 72 Veerstift 4x30
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Afbeelding 11 – Tandwielkast

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 O-ring 7x1.9 9 Stelschroef M6x10

2 Zuigeras 10 Veerstift 5x40

3 Pakking 11 Knop

4 Deksel 12 Veer 1x5x20

5 Oliepeilglas A12 13 Stalen bal 6

6 Plaat 14 Kruiskopschroef M4x8

7 Plaat 15 Schroef M5x25

8 Stelschroef M6x8 16 Veerstift 5x40

Afbeelding 12 – Tandwielkast

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Moer M10 14 Zeskantschroef M6x15

2 Huls 15 Huls

3 Lager 16 Schroef M8x30

4 Borgring 40 17 Klembout

5 Borgring 55 18 Wisselwiel M1.25x78T

6 Tandwiel M1.25x120T 19 Wisselwiel M1.25x69T

7 Tandwiel M1.25-127T 20 Wisselwiel M1.25x66T

8 Tandwiel M1.25x60T 21 Wisselwiel M1.25x63T

9 Spie 6x18 22 Wisselwiel M1.25x57T

10 Lagerhuis 23 Wisselwiel M1.25x56T

11 Huls 24 Wisselwiel M1.25x54T

12 Zwenkkap 25 Wisselwiel M1.25x30T

13 Stelbout

Afbeelding 13  – Slotkast

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Tandwiel M1.5x60T 46 Tabel schroeftandwiel

2 Veerstift 5x30 47 Tabel

3 Tandwiel M1.5x18T 48 Aftapplug 1/8”

4 Zuigeras M1.5x11T 49 Slotmoeraanwijzer

5 Stelschroef M6x16 50 Oliepeilglas A20

6 Huls 51 Veerstift 5x35

7 Zeskantschroef M6x12 52 Drukveer

8 Revet 53 Stalen bal

9 Tandwiel 54 Plug

10 Tussenas 55 Veerstift 3x25

11 Zeskantschroef M5x12 56 Stift C5x25

12 O-ring 57 Zeskantschroef M6x6

13 As 58 Greep van hendel

14 Wormwiel 59 Hendel

15 Revet 60 Knop M8x40

16 Kopschroef M6x12 61 Tussenring

17 Koppelstuk 62 Voorste deksel

18 Schroef M6x20 63 Aanwijzer voedingsrichting

19 Zeskantschroef M6x12 64 Tapse pen 5x20
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20 Zeskantschroef M5x20 65 Nok-as

21 Contraspie 66 Schakelhefboom

22 Zeskantschroef M6x10 67 Drukveer

23 Zeskantschroef M6x35 68 Bracket

24 Zeskantmoer M6 69 Zeskantschroef M6x35

25 Draadsnijklok (Engels) 70 Plug

26 Zitting slotmoer 71 Verschuifbare as

27 Slotmoer 72 Zeskantschroef M6x16

28 Stift 8x16 73 Koppelingstandwiel

29 Worm 74 Koppelingstandwiel

30 Nok-as 75 Koppelingstandwiel

31 Zeskantschroef M5x16 76 Plug

32 Zeskantmoer M5 77 Sluiting van bal

33 Draadsnijklok (metrisch) 78 Bout

34 Draadsnijhuis (metrisch) 79 Hendel

35 Revet 80 Kruiskopschroef M6x15

36 Zeskantschroef M8x50 81 Revet

37 Draadsnijhuis (Engels) 82 Hendelwiel

38 Schroeftandwiel 83 Schaal

39 Revet 8 84 Zeskantschroef M5x25

40 Zeskantmoer M8x50 85 Bracket

41 Schroeftandwiel 86 Tussenring

42 Tussenring 87 Dubbele spie met ronde kop 5x5x20

43 Schroeftandwiel 88 Tandwielas

44 Schroeftandwiel 89 Zeskantschroef M8x30

45 Revet met kop 2x5 90 Tapse pen 8x40

Afbeeldingen 14 en 15 – Dwarsslede

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Slede 35 Schroef M4x12

2 As van slede 36 Moer M6

3 Schroef M6x16 37 Schroef M8x25

4 Bus 38 Strip

5 Oliesmeerpotje 39 Strip

6 Dwarsslede 40 Plaat

7 Bout 41 Bedafstrijker

8 Contraspie 42 Schroef M10x50

9 Stift 3x16 43 Kraag BM16x32

10 Leispil 44 Bout

11 Schroef 6x26 45 Kraag M10x50

12 Schroef M8x10 46 Beitelhouder

13 Schroef M6x16 47 Revet

14 Schroef M6x25 48 As

15 Schroef 49 Contraspie

16 Handwiel 50 Bedafstrijker

17 Stalen bal 6 51 Veer 1x8x11

18 Schaalring 52 Plaat

19 Deksel 53 Bedafstrijker

20 Lager 8102 54 Spie 4x14
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21 Tandwiel 55 Leispil

22 Hendel 56 Bracket

23 Veer 0.7x5x9 57 Lager 8103

24 Zitting sledes 58 Schaalring

25 Schroef M5x10 59 Kraag

26 Keep assr 60 Schroef M5x25

27 Schroef M6x25 61 Handwiel

28 Plaat 62 Schroef

29 Schroef M8x12 63 Slede

30 Schroef M8x20 64 Contraspie M8x15

31 Strip 65 Schroef

32 Voorste strip 66 Kraag M6x16

33 Bedafstrijker 67 Schroef

34 Plaat 68 Schroef M5x40

Afbeeldingen 16 en 17 – Losse kop

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Knop M8x40 20 Schroef M5x18

2 Moer 21 Kuip

3 Schroef 22 Schroef

4 Spie 4x15 23 Handwiel

5 Druklager 8102 24 Schroef M8x35

6 Deksel hangblok 25 Moer M8

7 Oliestop 8 26 Gietstuk

8 Index ring 27 Klemblok

9 Schroef M4x10 28 Knop M10x50

10 Schroef M6x16 29 Schroef

11 Schroef M6x10 30 As

12 Schroef 31 Kraag

13 As 32 Stift 5x25

14 Schroef 33 Revet B12

15 Schroef M10x45 34 Moer M12

16 Revet 35 Schroef

17 Hendel 36 Voet

18 Schroef 37 Klemplaat

19 Schroef
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Afbeelding 18 - Brillen

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Knop 32x8 12 Schroef

2 Stift 3x18 13 Stift 5x24

3 Kraag 14 Onderkant steun

4 Kraag 15 Moer M12

5 Schroef 16 Revet 12

6 Kraag 17 Schroef M6x6

7 Klemkop 18 Klem

8 Bovenkant steun 19 Schroef M12x65

9 Moer M6 20 Meelopende bril

10 Schroef M6x18 21 Moer M8x46

11 Schroef M6x30

Afbeelding 19 – Koelsysteem

Nr. Beschrijving Spec. Nr. Beschrijving Spec.
1 Hendel 7 Tandwiel

2 Schroef 5x32 8 Handwiel

3 Schroef M6x18 9 O-ring 14x2.4

4 Deksel 10 Gietstuk

5 Pakking 11 Tandwiel

6 As 12 Spie 5x15
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sIno dIgItale uItlezIng

1. sIno dIgItale uItlezIng voor draaIbanken

2. woord vooraf, markeerconventIes
Dit gedeelte van deze handleiding bevat hoofdstukken met betrekking tot de werking van de digitale uitlezing, 
veiligheidsinstructies en pictogrammen. Dit wordt gevolgd door hoofdstukken die betrekking hebben op alle 
handelingen die met de uitlezing in combinatie met een draaibank kunnen worden uitgevoerd.
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3. kenmerken
Aansluitwaarde ....................................................................................................... 25 VA
Voltage ...........................................................................................................  80V~260V
Schommeling in het voltage .............................  maximaal +/- 15% van het opgegeven voltage
Frequentie stroombron ................................................................................... 50 Hz~60 Hz
Werktemperatuur  ................................................................................................  0~45°C
Opslagtemperatuur ......................................................................................... -30°C~70°C
Relatieve luchtvochtigheid ................................................................... < 90% (20 +/- 5° C)
Resolutie .........................................................  5 µm, 1 µm, 10 µm, 0.1 µm, 0.2 µm, 0.5 µm
Gewicht  ................................................................................................................  3.2 kg

Wijzigingen voorbehouden.

4. veiligheid
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de 
toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.

4.1 Specifieke veiligheidsvoorschriften
Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om ongelukken te voorkomen:

Gebruik de uitlezing alleen voor de werkzaamheden waarvoor deze bedoeld is.-
De uitlezing moet op de aarde zijn aangesloten.-
Open nooit de kast van de uitlezing. Dit leidt tot elektrische schokken. -
Probeer nooit zelf de uitlezing te repareren. Neem contact op met uw dealer.-
De uitlezing mag niet in een vochtige ruimte worden gebruikt. Voorkom dat de uitlezing in -
aanraking komt met vloeistoffen, dit kan tot elektrische schokken of brand leiden.
De uitlezing mag niet in de buurt van (vluchtige) gassen worden gebruikt.-
In de uitlezing worden oplaadbare lithiumbatterijen gebruikt. Als de uitlezing langere tijd niet -
gebruikt wordt, leidt dit tot beschadigingen aan de batterijen.
Schakel de uitlezing en/of de machine meteen uit als er rook uitkomt of vreemd ruikt. Toch -
doorwerken leidt tot elektrische schokken en / of brand.
Let goed op dat de verbindingen tussen liniaal en uitlezing niet worden onderbroken. Kapotte of -
verbroken verbindingen zorgen voor verkeerde data op de uitlezing.
Defecte onderdelen mogen alleen door onderdelen van het merk Sino worden vervangen.-
Laat de machine met de uitlezing nooit onbeheerd achter. Schakel eerst de machine uit en koppel -
deze los van de stroomtoevoer voordat u de werkruimte verlaat.

Juist gebruik vAn de digitAle uitlezing

Juist gebruik van de digitale uitlezing houdt in dat:
de werkcapaciteit niet wordt overschreden.-
gekwalificeerd personeel met de uitlezing werkt op de wijze zoals beschreven in deze handleiding.-
de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in deze handleiding in acht worden genomen.-

4.2 Verklaring pictogrammen
In de handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:

Let op! 
Een tip of een geheugensteun met betrekking tot een bepaalde handeling.

Stekker uittrekken! 
Aanwijzing dat de stekker uit het stopcontact moet worden gehaald om een veilige 
situatie te creëren. 

Handleiding lezen!
Aanwijzing om de handleiding te raadplegen.

5

3. kenmerken
Aansluitwaarde ....................................................................................................... 25 VA
Voltage ........................................................................................................... 80V~260V
Schommeling in het voltage............................. maximaal +/- 15% van het opgegeven voltage
Frequentie stroombron................................................................................... 50 Hz~60 Hz
Werktemperatuur ................................................................................................ 0~45°C
Opslagtemperatuur......................................................................................... -30°C~70°C
Relatieve luchtvochtigheid ................................................................... < 90% (20 +/- 5° C)
Resolutie ......................................................... 5 µm, 1 µm, 10 µm, 0.1 µm, 0.2 µm, 0.5 µm
Gewicht ................................................................................................................ 3.2 kg

Wijzigingen voorbehouden.

4. veiligheid
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de 
toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.

4.1 Specifieke veiligheidsvoorschriften
Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om ongelukken te voorkomen:

Gebruik de uitlezing alleen voor de werkzaamheden waarvoor deze bedoeld is.- 
De uitlezing moet op de aarde zijn aangesloten.- 
Open nooit de kast van de uitlezing. Dit leidt tot elektrische schokken. -
Probeer nooit zelf de uitlezing te repareren. Neem contact op met uw dealer.-
De uitlezing mag niet in een vochtige ruimte worden gebruikt. Voorkom dat de uitlezing in -
aanraking komt met vloeistoffen, dit kan tot elektrische schokken of brand leiden.
De uitlezing mag niet in de buurt van (vluchtige) gassen worden gebruikt.-
In de uitlezing worden oplaadbare lithiumbatterijen gebruikt. Als de uitlezing langere tijd niet-
gebruikt wordt, leidt dit tot beschadigingen aan de batterijen.
Schakel de uitlezing en/of de machine meteen uit als er rook uitkomt of vreemd ruikt. Toch -
doorwerken leidt tot elektrische schokken en / of brand.
Let goed op dat de verbindingen tussen liniaal en uitlezing niet worden onderbroken. Kapotte of-
verbroken verbindingen zorgen voor verkeerde data op de uitlezing.
Defecte onderdelen mogen alleen door onderdelen van het merk Sino worden vervangen.-
Laat de machine met de uitlezing nooit onbeheerd achter. Schakel eerst de machine uit en koppel -
deze los van de stroomtoevoer voordat u de werkruimte verlaat.

Juist gebruik vAn de digitAle uitlezing

Juist gebruik van de digitale uitlezing houdt in dat:
de werkcapaciteit niet wordt overschreden.- 
gekwalificeerd personeel met de uitlezing werkt op de wijze zoals beschreven in deze handleiding.- 
de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in deze handleiding in acht worden genomen.-

4.2 Verklaring pictogrammen
In de handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:

Let op! 
Een tip of een geheugensteun met betrekking tot een bepaalde handeling.

Stekker uittrekken! 
Aanwijzing dat de stekker uit het stopcontact moet worden gehaald om een veilige 
situatie te creëren. 

Handleiding lezen!
Aanwijzing om de handleiding te raadplegen.
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5. toetsenbord
Op het bedieningspaneel zijn toetsen te vinden die specifiek voor draaien zijn. Alleen deze toetsen 
worden in deze handleiding beschreven. De toetsen die van toepassing zijn voor frezen en schuren 
worden buiten beschouwing gelaten.

Selecteer een as 

Numeriek toetsenbord voor de invoer van waarden

Invoer decimale punt

Invoer positieve of negatieve waarde

Bevestigen van de ingevoerde waarden

Ingegeven waarde wissen bij maatinvoer

Functie activeren om het midden te zoeken

Schakelen tussen weergave in inches of millimeters

Toets voor functie Sleep

Functietoets voor instellen 200 referentiepunten

Schakelen tussen absolute en incrementele modus

Naar beneden / boven bladeren

Inschakelen functie tapsheid berekenen

Oproepen gereedschappen

Inschakelen functie gereedschappen

1 2
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6. setup
6.1 Start, Self check
De digitale uitlezing voert een self check uit zodra u de uitlezing 
inschakelt.

De uitlezing is gereed voor gebruik.

6.2 Systeem instellen, Set-up 
Druk tijdens de self check op  . Nadat de self check is afgelopen, kan de digitale uitlezing worden 
ingesteld.

Resolutie (RESLN)1.
Stel de resolutie voor elke as afzonderlijk in. De volgende
opties zijn mogelijk:
Cijfer 0 1 2 5 7 8 9
Resolutie 20 1 2 5 0.1 0.2 0.5
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

Richting (DIR)2.
Met de optie Direction kan de tekenstelling per as
gewijzigd worden. De volgende opties zijn mogelijk:
0 = positief (+)
1 = negatief (-)
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de
volgende instelling te gaan.

Machine type3.
Stel het type machine in. De volgende opties zijn
mogelijk:
0 = multifunctionele freesmachine
1 = universele freesmachine
2 = schuurmachine
3 = draaibank
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de
volgende instelling te gaan.

Foutcorrectie4.
Met deze optie kan een foutcorrectie op de getoonde
waarden worden toegepast. De volgende opties zijn
mogelijk:
0 = Linear
1 = Segmented
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de
volgende instelling te gaan.

Decimalen5.
Met de optie decimalen kan het aantal cijfers achter
de komma worden ingesteld. De volgende opties zijn
mogelijk:

3 = 3 decimalen
4 = 4 decimalen
5 = 5 decimalen
Druk twee keer op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

De uitlezing zal nu een zelftest uitvoeren. Druk om deze te stoppen en om het set-up menu te verlaten 
op     . 

S E L
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7. algemene functies
7.1 Assen op 0 zetten
Het is mogelijk om elk moment een ingegeven waarde te 
wissen (de X-as in dit voorbeeld).
Druk op [CLS] na het selecteren van de as.
De as geeft nu een waarde van 0 aan.

7.2 Vooraf data ingeven
Het is mogelijk om vooraf data in te geven en op te slaan.
Refereer aan de afbeelding voor de verschillende waardes.

Verwerk gat A, stel hierna de positie van het werkstuk bij.
Ga gat B verwerken, lijn daartoe het gereedschap met gat A
uit.

Selecteer de gewenste as (X in het voorbeeld)

Voer de gewenste waarde in.

Bevestig.

Beweeg de slede naar waarde 13 (zie afbeelding) zodat 
met de bewerking van gat B begonnen kan worden.

7.3 Absolute / incrementele modus (ALE / INC)
De digitale uitlezing kan in een absolute (ALE) of in een incrementele (INC)
modus worden gebruikt. Bij gebruik in absolute modus wordt de 
verplaatsing getoond ten opzichte van een vast referentiepunt. Bij gebruik 
in de incrementele modus wordt de verplaatsing ten opzichte van de vorige 
positie getoond. Refereer aan de afbeelding voor de posities en waarden.

Stel af ten opzicht van punt M. Selecteer de absolute 
modus en stel daarna de X- en Y-as op 0.

Beweeg de sledes naar gat A.

Beweeg de sledes naar gat B.

Selecteer de incrementele modus en stel zowel de X- als 
Y-as op 0.

Beweeg de sledes naar gat C.

Beweeg de sledes naar gat D.

Selecteer de absolute modus.

Beweeg de sledes naar gat E.

Druk op de pijltjestoetsen om tussen de modussen te schakelen. Zo is het ook mogelijk om in het 
scherm te komen waarmee 200 secundaire gereedschappunten ingegeven kunnen worden.
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7.4 Radius / diameter
Met de optie radius / diameter kan de gebruiker voor elke as instellen
of de normale waarde (radius) of een verdubbelde waarde (diameter)
getoond wordt. Refereer aan de afbeelding voor de verschillende posities.

Plaats gereedschap in positie A.

Selecteer de as en geef de diameter weer.

Beweeg het gereedschap naar positie B.

Selecteer de as en geef de radius weer.

7.5 Inches / millimeters
Druk op de toets      om te wisselen tussen weergave in millimeters 
of inches. Refereer aan de afbeelding voor de waardes. 

In dit voorbeeld wordt de waarde op de display in mm 
uitgedrukt, weergave in inch is echter vereist. 
Kies het aantal decimalen. Als optie zijn mogelijk:
4
5
Bevestig.

Toets de waarde van B in (2.4”).

Zet de waarde weer om in millimeter.

7.6 Foutencorrectie
segmentAire foutencorrectie (segment)

Let op! 
Segmentaire foutcorrectie kan alleen worden toegepast als het display is ingesteld 
op millimeters.

Er zijn twee methode om segmentaire foutencorrectie uit te voeren:
▪ met het startpunt als bron (afb. 1)
▪ met het absolute nulpunt als bron (afb. 2)

L = totale afstand
L1 = lengte van het compensatiesegment
L2 = effectieve afstand van het compensatiesegment
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Beweeg naar de kleinste waarde. Stel het systeem in 
absolute modus.

Selecteer de as.

Geef het aantal segmenten in en bevestig.
Afb. 1
Afb. 2

Geef de lengte van de segmenten in en bevestig.

Vindt de mechanische oorsprong. Er zijn twee opties:
De huidige positie als oorsprong instellen.1. 

Het eerste absolute nulpunt van de liniaal als 2. 
oorsprong instellen.

Voer de correctie van segment 1 in. Beweeg de slede voor 
de X-as in positieve richting. 

Wanneer de liniaal de volledige lengte van de 
correctiewaarde heeft afgelegd, wordt de weergave op de 
Y-as gedimd en kan een nieuwe waarde worden inggeven.
De Y-as zal nu de waarde van de X-as aangeven als teken 
dat de compensatiewaarde is ingesteld.

Voer de waarde van segment 2 in.

Voer de waarde van segment 3 in. 

Voer de waarde van segment 4 in.

Voer de waarde van segment 5 in.

Voer de waarde van segment 6 in.

Sluit af.

Ongedaan maken van een gesegmenteerde correctiewaarde

Ga als volgt te werk:
Daar waar in de hierboven beschreven methode het aantal correctiesegmenten moet worden 
ingegeven, moet bij ongedaan maken het aantal 0 worden ingevoerd. Alle ingevoerde waardes zullen 
nu verdwijnen.

Functie van mechanische oorsprong lokaliseren
De mechanische oorsprong moet opnieuw gelokaliseerd worden wanneer de liniaal bewogen wordt, 
maar ook wanneer er een stroomstoring is of de uitlezing nog niet is ingeschakeld. Indien het punt 
van mechanische oorsprong niet opnieuw gelokaliseerd wordt dan leidt dit tot foutieve waardes op de 
display. 

Als punt van mechanische oorsprong wordt van het startpunt uitgegaan. Ga als volgt te werk: 
Beweeg de liniaal naar de positie die het punt van mechanische oorsprong was en kies dan voor 1. 
gesegmenteerde foutcorrectie. Geef geen aantal segmenten of de lengte ervan in, maar druk op      
om deze acties over te slaan. 
Kies de modus voor het kiezen van de correctiemethode en druk op     . De uitlezing kiest nu 2. 
automatisch. 
Druk meteen op     om de setup van de foutcorrectie te onderbreken.   3. 
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lineAire foutencorrectie (lineAr)

Let op! 
Lineaire foutcorrectie kan alleen in de absolute modus (ALE) en bij een instelling van 
millimeters worden gebruikt.

Met lineaire foutcorrectie kan een correctiefactor op de getoonde waarden worden toegepast. Des te 
verder de liniaal zich van de centerlijn van het werkstuk bevindt, des te groter is de kans op lineaire 
fouten. Lineaire foutcorrectie wordt uitgedrukt als een factor die per as getoond wordt.

De correctiefactor = (werkelijke afstand–uitgelezen afstand) / (werkelijke afstand/1000) mm/m
Er is een correctiebereik van -1.500 mm/m~+1.500 mm/m

Voorbeeld: de eigenlijke lengte van de machinetafel  bedraagt 1000 mm, de display toont een waarde 
van 999.98 mm. Dit betekent:
Correctiefactor = (1000 – 999.98) / (1000/1000) = 0.02 mm

Selecteer de X-as.

Selecteer weergave in inch.

Toets de correctiefactor in.

Bevestig.

7.7 Functie Sleep
De schakelaar aan de achterkant van de display kan worden uitgezet tijdens een bewerking. Ondanks 
dat de display is uitgerust met een geheugen waarin in geval van stroomonderbreking de gegevens in 
worden opgeslagen, is het toch mogelijk dat het gereedschap tijdens de stroomonderbreking bewogen 
is. In dit geval wordt na het opnieuw inschakelen van de display niet de actuele situatie getoond. Om 
dit probleem te voorkomen, wordt het aangeraden om bij bijvoorbeeld een pauze de display niet uit te 
zetten, maar de functie Sleep te gebruiken.

Let op! 
De Sleep functie werkt alleen als de display zich NIET in de absolute modus bevindt.

Ga als volgt te werk:
Druk op    . De weergave wordt gedimd.1. 
Wanneer het werk wordt hervat, druk op     , de gegevens worden weer zichtbaar.  2. 

opslAg biJ stroomonderbreking

Als er zich tijdens een bewerking een stroomstoring voordoet of de machine moet om wat voor reden 
dan ook worden uitgeschakeld, dan zal de display automatisch de werkstatus (bijv. de weergegeven 
waardes en de lineaire correctiefactor) in het geheugen opslaan. Als de stroom dan weer wordt 
ingeschakeld, zal de display eerst een self check uitvoeren en daarna terugkeren naar het punt waar 
deze was gebleven en zal de bewerking vanaf dit punt verder worden uitgevoerd.

 
 

 

 

 

Laatst gebruikte coëffficiënt
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8. functies voor draaien
8.1 Instellen secundair referentiepunt
Deze instelling werkt alleen als de digitale uitlezing zich in de absolute modus bevindt (ALE). Alleen 
dan kunnen vaste coördinaten worden ingevoerd. ALE is het referentiesysteem. Alle door de gebruiker 
ingestelde coördinaten (UCS), waarvan 200 verschillende kunnen worden opgeslagen, worden 
gedefinieerd ten opzichte van ALE. 

Bij het verwerken van bijvoorbeeld matrijzen, is meer dan 1 referentiepunt nodig. Hoe gecompliceerder 
het werkstuk, hoe meer referentepunten er nodig zijn. Door vooraf referentiepunten in te stellen, wordt 
veel tijd gewonnen bij het uitvoeren van het werk. 

Elk extra referentiepunt staat gelijk aan de coördinaten van 1 gereedschap zoals ingegeven door de 	
gebruiker.
De referentiepunten worden bewaard als coördinaten ten opzicht van het absolute nulpunt. Als het 	
absolute nulpunt wordt gewijzigd, wijzigen de referentiepunten ook.

Ga als volgt te werk:
Kies de absolute modus. Het eerste ingestelde nulpunt is tevens het belangrijkste referentiepunt 1. 
van het werkstuk (punt 0 in de afbeelding). Geef verdere referentiepunten in op de coördinaten van 
de gereedschappen (punten 1, 2 en 3 in de afbeelding).
Het is mogelijk om speciale functies te gebruiken als een door de gebruiker ingegeven 2. 
referentiepunt wordt weergegeven op de uitlezing.  

Het ingeven van secundaire referentiepunten kan op twee manieren gebeuren:

Methode 1
Werken met een reset op het moment dat een secundair referentiepunt is bereikt. Druk hiertoe op                         
     of           .  

Methode 2
Gebruik de afbeelding als voorbeeld. Beweeg
na het inschakelen van de machine het 
gereedschap naar punt O (zie afb.).
Selecteer de absoute modus.

Plaats het gereedschapnulpunt in de absolute modus op 
het referentiepunt van het gereedschap. Stel zowel de X- 
als de Y-as op 0.

Het systeem slaat de gegevens automatisch op in het 
geheugen.
Ga over tot UCS. Dit kan op 2 manieren:
1. 

2.

Geef de coördinaten van het eerste secundaire 
gereedschappunt in.

Geef de positie van het volgende gereedschap in.
 

Geef de coördinaten van het tweede secundaire 
gereedschappunt in.
 
Geef de positie van het volgende gereedschap in.
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Geef de coördinaten van het derde secundaire 
gereedschappunt in.

De richting van de coördinaat van de ingegeven secundaire referentiepunten is in het voorbeeld 
hierboven tegengesteld aan het resultaat op de display. Wanneer een coördinaat van een secundair 
referentiepunt in UCS-modus wordt ingevoerd op de positie van het nulpunt in de absolute modus, 
zal het resultaat op de display de positie van het absolute nulpunt zijn. Dit omdat de UCS-modus elk 
secundair referentiepunt als de oorsprong van het gebruikerscoördinaat ziet.
In afb. 1 bevindt punt O zich ten opzichte van punt 1 op (-20, 70), ten opzichte van punt 2 op (-30, 
120) en ten opzichte van punt 3 op (-20, 130). Als de gebruiker het coördinaat van een secundair 
referentiepunt invoert op een ander punt dan het absolute nulpunt in de absolute modus, dan zal het 
resultaat op de display de positie van dit punt in UCS-modus zijn.

Gebruik van aanvullende referentiepunten
Open de modus voor het zelf ingeven van gereedschappunten door te drukken op     ,      of     . Indien 
u de pijltjestoetsen gebruikt, moet u deze continu drukken totdat u de gewenste menu-optie heeft 
bereikt. Door alleen te drukken op     verschijnt de melding “Zero no”. Vul hier het nummer van het 
referentiepunt in.   

Het werkstuk is grof bewerkt en moet nu op een fijne manier bewerkt worden. De speling door grove 
bewerking bedraagt 0.05.

Stel het absolute coördinaat op punt A in. Gebruik methode I voor het instellen van 
gereedschapnulpunten. Het eerste coördinaat staat op (10, -40), het tweede op (20.05, -70) en 
(30.05, -120).

Controleer het gereedschap. Begin met het ingeven.

Geef de code in.

Verwerk Ø 20. Begin met de bewerking totdat de displays 
van zowel X- als Y-as op 0 staan.

Geef het tweede coördinaat in.

Verwerk Ø 40. Begin met de bewerking totdat de displays 
van zowel X- als Y-as op 0 staan.

Geef het derde coördinaat in.

Verwerk Ø 60. Begin met de bewerking totdat de displays 
van zowel X- als Y-as op 0 staan.

Keer terug naar de absolute modus. Blijf op de pijltjestoets 
drukken, totdat ALE wordt weergegeven.

Draai het gereedschap naar de andere kant, zodat de 
andere Ø 40 verwerkt kan worden.
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Wissen van referentiepunten
Druk in de absolute modus 10 keer op     , het geheugen waarin alle door de gebruiker ingegeven 
coördinaten zijn opgeslagen wordt gewist.

Resetten van referentiepunten
Het is mogelijk om tijdens de bewerking een nieuw coördinaat in te geven. Bij een reset-actie wordt 
dan het punt waarop de reset-actie begon het nieuwe referentiepunt.

De functie ½ gebruiken wanneer een extra referentiepunt wordt gebruikt
De functie     kan gebruikt worden wanneer de gebruiker referentiepunten ingeeft. Het houdt tevens 
een reset van een referentiepunt in. Deze komt tussen het oude en het nieuwe referentiepunt in te 
liggen.

8.2 Instellen gereedschappen
Gebruik deze functie voor het instellen van gereedschappunten voor verschillende gereedschappen. 
De operateur kan daarmee verschillende gereedschappen gebruiken, zonder het absolute nulpunt of 
referentiepunt te hoeven wijzigen. Door gebruik te maken van deze functie blijven de verplaatsingen 
consistent bij het verwisselen van gereedschappen.

1. Om de gereedschapnulpunten goed in te 
kunnen vullen moet de display zijn ingesteld 
op de absolute modus (ALE). Het eerste 
gereedschap (1) dat in deze modus wordt 
ingevoerd, is het referentiegereedschap.
2. Plaats het volgende gereedschap (2) t.o.v. 
de referentiegereedschap. De relatieve positie 
van het tweede gereedschap is dan:
X-as: 25 – 30 = -5
Y-as: 20 – 10 = 10
3. Geef het gereedschap een nummer en sla 
dit op in de uitlezing.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor elk volgend 
gereedschap.
5. De gegevens van maximaal 200 
gereedschappen kunnen worden opgeslagen.
6. De functie kan uitgeschakeld worden door      
10 keer te drukken. De functie kan op dezelfde 
wijze weer worden ingeschakeld

 

Het geheel aan gereedschappen kan geopend of gesloten worden. Dit gebeurt in absolute modus. Druk 
10 keer op     .
Het geheel is gesloten.

Het geheel is geopend.

Ingeven en oproepen van gereedschappen

De uitlezing moet zich in de absoute modus bevinden 
(ALE). Stel de weergegeven waardes per as op 0. Stel het 
eerste gereedschap als referentiepunt in.
Geef het eerste gereedschap in.

Geef de gegevens van het gereedschap per as in en 
bevestig.

Geef een volgend gereedschap in.

Geef de gegevens van het gereedschap per as in en 
bevestig.
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Geef een volgend gereedschap in.

Sluit af.

Nadat alle gegevens van alle gereedschappen zijn ingegeven, kan het geheel aan gereedschappen 
worden opgeroepen.
De uitlezing moet in de gebruiksmodus staan.

Definieer het referentiegereedschap. Dit kan het eerste 
gereedschap zijn, maar ook een ander nummer.
Roep het tweede gereedschap op.

Sluit af.

 

Let op! 
In de absolute modus kan de display alleen op 0 worden gezet als wordt uitgegaan 
van het referentiegereedschap. In de incrementele modus kan de display op 0 
worden gezet als wordt uitgegaan van de overige gereedschappen.

8.3 Tapsheid berekenen
De tapsheid van een werkstuk kan worden gemeten door het 
tapse werkstuk te draaien. De taster van de meetklok raakt het 
werkstuk bij A. Druk erop om de meetklok op 0 te stellen.

Selecteer de functie voor het bereken van de tapsheid.

Beweeg de meetklok naar positie B op het 
werkstukoppervlak. Druk erop om de meetklok op 0 te 
stellen.

Bereken.
De weegegeven waarde op de X-as is de tapsheid, die op 
de Y-as de hoek.

Sluit af.

9. reiniging en onderhoud
Stekker uittrekken! 
Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine uitvoert. 

Koppel de digitale uitlezing los van de stroomvoorziening voordat u de uitlezing schoonmaakt. Het 	
wordt aanbevolen om de uitlezing schoon te maken met een pluisvrije doek en een niet-agressieve, 
niet-schurende schoonmaakvloeistof. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in of bij de aansluitingen 
kan komen.
Gebruik geen perslucht om het apparaat schoon te maken!	

 TOOL

 
 
S E L

 
S E L

 
S E L

Y

X

ALE

ALE

 

60°

A B
A B

0
90

80
70

60
50

40

30
20

10

30
20

70

50
4060

1090

80

0

8.5

4.
90

7

A
B

 
Y

X

ALE

ALE

 
Y

X

ALE

ALE

 
Y

X

ALE

ALE



45WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

16

10. probleemoplossing
probleem mogelijke oorzaak mogelijke oplossing
Er gebeurt niets 
wanneer de uitlezing 
wordt ingeschakeld

Uitlezing niet 
aangesloten op de 
stroomtoevoer

Sluit de uitlezing aan op de stroomtoevoer

Netsnoer kapot of 
beschadigd

Controleer het netsnoer, vervang indien 
noodzakelijk

Verkeerd voltage Controleer dat het voltage van stroombron en 
uitlezing overeenkomen

Kortsluiting in liniaal Ontkoppel de liniaal

Elektrische schok bij 
aanraken behuizing 
van digitale uitlezing

Uitlezing niet geaard Sluit de uitlezing aan op de aarde
Er loopt stroom weg Voeding controleren

Geen waardes op 1 
as

Geen waarde Verwissel de beide linialen. Wanneer er nu wel 
waardes op de as worden weergegeven, moet de 
liniaal vervangen worden. Zijn er nog steeds geen 
of rare waardes, dan moet de uitlezing vervangen 
worden

Er is een speciale 
functie gekozen

Verlaat de speciale functie

Liniaal telt niet Liniaal te kort Laat door een langere liniaal vervangen of maak de 
te meten afstand korter

Leeskop defect Laat de leeskop vervangen
Spaanders en vuil 
tussen liniaal en 
leeskop

Verwijder spaanders en vuil

Te grote afstand 
tussen liniaal en 
leeskop

Verklein de afstand

Draden van 
liniaal verbogen, 
beschadigd

Laat vervangen

Liniaal defect Laat vervangen

Liniaal telt soms wel, 
soms niet

Drager van liniaal 
verwijderd van 
frictiebal

Laat repareren

Deeltjes van liniaal 
zitten vast in 
leeskop

Laat repareren

Vuil in de liniaal Laat repareren
Stalen draad in de 
leeskop niet flexibel 
genoeg

Laat repareren

17

11. buitenbedrijfstelling
Als de digitale uitlezing voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de machine als volgt 
buiten werking te stellen:

Koppel de uitlezing los van de stroomtoevoer.1. 
Maak de uitlezing voorzichtig schoon.2. 
Dek de uitlezing zonodig af.3. 

12. afdanken 
(Bij het verstrijken van de economische levensduur of als de machine overbodig geworden is)

Algemene voorschriften

Als de machine afgedankt moet worden of gesloopt, moet u het materiaal afvoeren en verwerken al 
naargelang de materiaalsoort en het componenttype:

Gietijzer en ferrometalen zijn ruwe materialen die u naar een smelterij kunt brengen voor 1. 
omsmelten, nadat eventuele andere stoffen verwijderd zijn (zie punt 3).
Elektrische onderdelen, zoals kabels en andere componenten (magneetstrips etc.) moet u 2. 
verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Oude mineralen en synthetische en/of gemengde oliën, waterhoudende oliën en vetten, worden 3. 
beschouwd als chemisch afval en moet u inleveren en laten verwerken door een speciale 
afvalverwerkingsdienst.

NB
De plaatselijke voorschriften kunnen afwijken of in de loop der tijd veranderen. Informeer 
naar de meest recente voorschriften en houd u daaraan.

13. onderdelen
Aanwijzingen bij het bestellen van onderdelen

Geef bij het bestellen van onderdelen altijd de volgende gegevens door:

machinetype	
serienummer	
bouwjaar	
naam, nummer en eventueel code van het onderdeel (zie de onderdelentekening(en) en lijst(en)	
het gewenste aantal	

Voor onderdelen waarvan het nummer op basis van de tekening niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld kan men, ter vermijding van foutieve levering, 

a) het originele onderdeel opsturen
b) een digitale foto sturen naar onderdelen@sw-tools.nl
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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
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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:

Draaibank HU 1010 B-4 Sino

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende 
richtlijn(en): 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG
• Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn 2004/108/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-ISO 23125:2010/A1:2012, 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

Veghel, Nederland, juli 2015

L. Verberkt
Directeur
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