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TappIsTool hu Tap aTh-12
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.  
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2. exTra veIlIgheIdsvoorschrIfTen 
Denk er steeds aan dat: 
• bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine “UIT” moet staan en spanningsloos moet zijn, 
• ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen worden. 
Ga niet over een machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden 
e.d. en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van een machine (werk nooit met 
een openstaande beschermkap). Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een 
veiligheidsbril. Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de 
handen. Laat een machine nooit onbeheerd achter. 

Draag altijd een veiligheidsbril!

3. BeschrIjvIng van de machIne
• De HU Tap ATH-12 werkt op een luchtdruk van 7 tot 9 kgf/cm2. Zorg ervoor dat deze waarde nooit overschreden 

wordt. 
• Zorg voor schone, droge lucht en ontkoppel het tappistool altijd van de compressor om te voorkomen dat er 

condensatie in het pistool optreedt. 
• Smeer het tappistool regelmatig met goede kwaliteit pneumatische gereedschapsolie. Dit is bij voorkeur een 

lichte, hittebestendige olie.

• Wanneer u een oliedruppelsysteem gebruikt stel dit dan in op 3-5 druppels per minuut.
• Wanneer u geen smeersysteem gebruikt, moet u de machine voor gebruik met 5 à 6 druppels olie smeren.

4. TechnIsche gegevens

Model HU Tap ATH -12
Tapcapaciteit M2-M12

Diameter luchtslang 9,5 mm

Max. verbruik 0,4 Nm3/min

Toerental 250 omw/min

Gewicht 4 kg

5. geBruIk

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

• Plaats de handgreep aan de voorzijde van de kop (afbeelding 1). Maak de handgreep vast door aan de greep te 
draaien. 

• Plaats de tap in de tappot tot deze op zijn plaats klikt. U kunt de tap weer verwijderen door de flens naar beneden 
te drukken, deze vast te houden en de tap uit te nemen (Flauge, afbeelding 2). 

• Plaats de tappot met het gereedschap in de kop. Duw de sleeve (afbeelding 3) naar boven, plaats de tappot in de 
houder en laat de sleeve weer los.

• Plaats de punt van de tap in het gat dat getapt moet worden. 
• Start het tappen door de schakelaar naar de stand L te drukken. De tap is zelfcentrerend. 
• Nadat u de bewerking hebt voltooid drukt u de schakelaar naar de stand R. De tap trekt zich nu uit het gat.

                                                    
Operation Manual -- 2 Operation Manual -- 3 

PREPARATION BEFORE OPERATION 
1. The pneumatic tapping tool operates on compressed air at pressures from 7 to 9 kgf/cm2.

2. Never exceed maximum pressure. 
3. Air operated tools require clean, dry, lubricated, compressed air to ensure top performance, low 

maintenance and long life. 
4. Moisture will reduce tool performance and life if not removed from compressed air. 
5. Lubricate tool with quality pneumatic tapping tool oil is required. 

NOTE : Recommend to use light and heat-resistant oil. 
 If a filter-regulator-lubricator system is used, please keep 3-5 drops/minute while operating.
 If no air line lubricator is used, place five to six drops of oil into the tool body before 

operating. (Add quality pneumatic oil from parts no. 22 and 23) 

ASSEMBLY 
ATH-12-1, ATH-12-2
1. Assemble the wrench (refer part no.1 and 2) from the front of tap to the tool body. 
2. Position wrench at 90° to the left of body (see figure 1) and tighten wrench in position by 

turning handle clockwise. (Position wrench to the right if you are left handed.) 
3. Insert tap (not included) into tap chuck tightening by screws to ensure the tap is tight in chuck.
 ATH-12-1 : by using Hex Wrench to adjust the screw. 
 ATH-12-2 : by using the wrench (included) to adjust the gear. 

ATH-12-3
1. Slide wrench (refer part no.1 and 2) from the front of tap to the tool body. 
2. Position wrench at 90° to the left of body (see figure 1) and tighten wrench in position by turning 

handle clockwise. (Position wrench to the right if you are left handed.) 
3. Slide tap (not included) into tap holder until tap locks in place, Tap can be removed by 

simultaneously depressing flange and pulling out tap. 
4. Insert collet with tap into chuck. Pull back chuck sleeve, insert collet with tabs aligned to slots in 

chuck sleeve, and then release sleeve (see figure 3). 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 

OPERATION 
1. Take the spindle with tap to the hole to be tapped and place the tip of the tap on the hole. 
2. Press the L operation lever (refer part no.57). The tap will self-center and begin tapping. 
3. After tapping to the required depth, press the R reverse button (refer part no.57). The tap will 

reverse out from the hole. 
NOTE : 
 The signs of L and R show on the tool body. 
 Use only enough air pressure to perform the operation. Air pressure in excess of that which is 

required will make the operation inefficient and may cause premature wear or damage to the 
tool. 
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MAINTENANCE
1. Always unplug tool prior to inspection. 
2. Do not adjust, remove or maintain tool in operation. 
3. Consult manual for specific maintaining and adjusting procedures. 
4. Keep tool lubricated and clean for safest operation. 
5. Remove adjusting tools. Form habit of checking to see that adjusting tools are removed 

before switching machine on. 
6. Check for damaged parts. It may affect a tool’s operation. 
7. Damaged parts should be properly repaired or replaced. Do not perform makeshift repairs. 
8. Never brush away chips while the machine is in operation. All clean up should be done when 

the machine is stopped. 
9. Never modify machine without consulting manufacturer. 

NOTICE FOR USING TOOLS 
1. Keep visitors at a safe distance from work area. 
2. Keep children out of workplace. 
3. All workpieces must be clamped to work table when using tapping tool. It is unsafe to use 

your hands to hold any workpiece. 
4. Do not force tool. It will work most efficiently at the rate for which it was designed. 
5. Keep hands away from moving parts. Protect hands from possible injury. 
6. Never leave a tool running unattended. 
7. Do not use tool for a long time. Please take a rest for 5-10 minutes after using one hour. 

TOUBLESHOOTING 

Symptom Possible cause(s) Corrective Action 

Tool runs slowly or 
will not operate 

1. Grit in Tool 1. Flush the tool with air tool oil 
2. No oil in tool 2. Lubricate the tool according to the 

lubrication instructions in the manual.  
(see “No.5 of PREPARATION 
BEFORE OPERATION”) 

3. Low air pressure 3. Check the air pressure, it need to be 
between 7 to 9 kgf/cm2

4. Air hose leaks  4. Tighten and seal hose fittings 
5. Pressure drops 5. Shorten length of hose. 

NOTE : Long runs may reduce the air 
pressure. It requires 7 to 9 kgf/cm2.

6. Excessive pressure drop 6. Air compressor not large enough. 
Please make sure the compressor can 
support the tool from 7 to 9 kgf/cm2.

7. Worn parts in motor 7. Replace any worn parts 
Moisture blowing out 
of tool exhaust 

Water in air compressor tank Drain tank exhaust 

Tool operates rapidly 
but will not tap 

Damage to parts Inspect and replace any damaged 
parts

3

Insert into Pull up 

Flauge Sleeve 
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6. onderhoud

Ontkoppel de machine van de stroomtoevoer voordat u onderhoud pleegt 

• Zorg ervoor dat het tappistool steeds goed gereinigd en geolied wordt.
• Controleer voor gebruik of er defecten aan de machine zijn. Beschadigde delen moeten door originele onderdelen 

worden vervangen. 
• Veeg spaanders nooit weg terwijl de machine in werking is. 
• Modificeer de machine nooit zonder eerst met de fabrikant overlegd te hebben.

7. proBleemoplossIng

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Machine loopt langzaam of werkt 
helemaal niet

Spaanders in machine

Geen olie Smeer de machine zoals 
aangegeven   bij paragraaf 3.

Te lage luchtdruk Controleer de luchtdruk, deze moet 
tussen 7 en 9 kgf/cm2 liggen

Luchtslang lekt Draai de koppelingen goed aan

Drukverlies Gebruik een kortere luchtslang.
Lange slangen kunnen voor 
drukverlies zorgen. De druk moet 
tussen 7 en 9 kgf/cm2 liggen.

Te weinig druk Compressor heeft niet voldoende 
vermogen. 

Motoronderdelen versleten Vervang versleten onderdelen.

Vocht uit uitlaat Water in de compressortank Maak de tank schoon

Machine draait, maar tapt niet Onderdelen beschadigd Controleer of delen beschadigd zijn 
en vervang deze.



6 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

8. onderdelenTekenIng en -lIjsT

Afbeelding 4

Nr. Omschrijving Aant. Nr. Omschrijving Aant.
1 Handgreep 1 25 Cylinderkap 1

2 Beugel 1 26 Afdekking luchtaanzuiging 1

3 Olieafdichting 1 27 Pen 3

4 Kap voorzijde 1 28 Opsteekdoorn 1

5 Lager 1 29 Rotorblad 5

6 Revet 4 30 Afdekking luchtaanzuiging 1

7 Planetaire tandwielset 1 31 Lager 1

8 Pen 2 32 S-ring 1

9 Naaldlager 2 33 Frame van tappistool 1

10 Planetair tandwiel 4 34 Afstandshouder achterkap 1

11 Zitting planetair tandwiel 1 35 Achterkap 1

12 Lager 3 36 Schroef 4

13 C-ring 1 37 Afdekking demper 1

14 Schroef 1 38 Schakelaar voor tappen 1

15 Binnentandwiel 1 39 Pen 2

16 Afdekking demper 1 40 Pen 1

17 Schroef 1 41 Pen 1

18 Pen 2 42 Olieafdichting 4

19 Demper 1 43 Keerklep 2

20 Pen 2 44 As 2

21 Naaldlager 2 45 Olieafdichting 2

22 Connector 1 46 Olieafdichting 2

23 Filter 1 47 Olieafdichting 2

24 Lager 1

                                                    
Explosion Drawing of ATH Series Operation Manual -- 1 

NO. Parts name Q'ty NO. Parts name Q'ty NO. Parts name Q'ty
1 Fastener handle 1 17 Screw 1 33 Tool body 1
2 Fastener 1 18 Cavity pin 2 34 Cylinder back cover spacer 1
3 Oil seal 1 19 Muffler 1 35 Cylinder back cover 1
4 Front cap 1 20 Pin 2 36 Screw 4
5 Bearing 1 21 Needle bearing 2 37 Muffler cover 1
6 Washer 4 22 Connector 1 38 Reverse button 1
7 Planetary gear seat 1 23 Filter 1 39 Pin 2
8 Pin 2 24 Bearing 1 40 Cavity pin 1
9 Needle bearing 2 25 Cylinder cap 1 41 Pin 1
10 Planetary gear 4 26 Air inhalant cover 1 42 Oil seal 4
11 Planetary geat seat 1 27 Cavity pin 3 43 Reverse valve 2
12 Bearing 3 28 Cylinder Arbor 1 44 Reverse shaft 2
13 C-Ring 1 29 Rotor blade 5 45 Oil seal 2
14 Scew 1 30 Air inhalant cover 1 46 Oil seal 2
15 Inner gear 1 31 Bearing 1 47 Oil seal 2
16 Muffler cover 1 32 S-Ring 1

DESCRIPTION
Pneumatic tapping Tool has a die-cast aluminum body with textured finish and taps holes from 2mm to 
12mm diameter. The air exhaust is directed away from the operator. Pneumatic Hand Tapper is an 
excellent tool for tapping beams, blocks and other large castings. 

UNPACKING & SPECIFICATIONS 
Please check for completeness. Refer to the below figures of ATH-12-1, 12-2, and 12-3. 

Model ATH-12-1 ATH-12-2 ATH-12-3 
Speed (rpm) 250 250 250 
Spindle Type HTP / B12 CAP10 / B12 TH1 / B12 

For Tap M2 ~ M12 M2 ~ M12 M2 ~ M12 
Max. Air Consumption

(Nm3/min) 0.4 0.4 0.4 

ATH-12-1 ATH-12-2 ATH-12-3 

Part : Wrench Part : Wrench Part : 6pcs Torsional collets + 
Wrench 

SAFETY RULES 
 Some dust created by power sanding sawing, grinding, drilling and other construction 

activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
 Always follow this operation manual – even if you are familiar with use this tools. Remember 

the being careless can result in severe personal injury. 
 Be alert and think clearly. Never operate power tools when tired, intoxicated or when taking 

medications that cause drowsiness. 

BE PREPARED FOR JOB 
 Wear proper apparel. Do not wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets or other 

jewelry which may get caught in moving parts of machine. 
 Wear protective hair covering to contain long hair. 
 Wear safety glasses (not everyday glasses) and shoes with non-slip soles. 
 Wear dust mask and dustless clothes if operation is dusty. 
 Wear ear protection if the work area may include exposure to excessive noise levels. 
 Keep work area ventilation and clean. It should be properly lighted. Cluttered work areas 

invite accidents.
 Do not use the tools in dangerous environments or wet locations. Do not expose it to rain. 
 Always disconnect tool from air supply when servicing or adjusting tool and when tool is not in 

use. 

1
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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

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:

Tappistool HU Tap ATH-12

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

• Machinerichtlijn 2006/42/EG

Veghel, Nederland, september 2015

L. Verberkt
Directeur
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