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3-rollenwalsen hu w1300 x 4,5 - hu w1550 x 3,5
1. algemene veIlIgheIdsvoorschrIften
N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen.

Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden. 
Een juiste bediening beperkt deze risico’s.
Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico’s onvermijdelijk. Houd u aan de algemene 
veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.
De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit 
volledig op eigen risico van de gebruiker.
Voor bepaalde onbeantwoorde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer.

1.  Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
2.  Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen.
3.  Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden 

aangesloten.
4.  Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de 

machine altijd vóór gebruik te controleren.
5.  Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend.
6.  De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte ruimten. 

Stel de machine eveneens niet bloot aan regen. Zorg voor een goede verlichting op de werkplek.
7.  Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de 

machine te worden gehouden.
8.  Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in de 

vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
9.  De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de 

juiste manier belast wordt.
10. Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
11. Draag de juiste werkkleding. Draag geen loshangende kleding, handschoenen, halsdoeken, ringen, kettingen, 

armbanden of sieraden. Deze kunnen in draaiende delen grijpen. Draag schoeisel met rubberzolen. Draag een 
haarnetje in geval van lang haar.

12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is 
een stofmasker raadzaam.

13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij 
voor de bediening van de machine.

14. Houd te allen tijde uw balans. 
15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de handleiding 

zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van gereedschap.
16. Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn!
17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de 

machine uit te voeren.
18. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke 

accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
19. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT (OFF) 

staat.
20. Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het 

snijgereedschap komen.
21. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk te 

vervangen of te repareren.
22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot 

volledige stilstand gekomen is.
23. Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze 

middelen bent. 
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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 machine 
spanningsloos zijn,ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen 
worden.

Ga niet over de machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden e.d. 
en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van de machine (werk nooit met een 
openstaande beschermkap).

Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een veiligheidsbril.
Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen.
Laat de machine nooit onbeheerd achter.

Draag altijd een veiligheidsbril!

2. KenmerKen

HU W1300X4.5 HU W1550X3.5
Max werkbreedte 1300 mm 1550 mm

Max plaatdikte 4,5 mm 3,5 mm

Roldiameter 120 mm 120 mm

Toerental 22 rpm 22 rpm

Motorvermogen 2.2 kW 2.2 kW

Afmetingen 181x64x105 cm 206x64x105 cm

Gewicht 660 kg 750 kg

3. transport (Kraan of vorKheftrucK)
• De kraan moet een hijscapaciteit van minimaal 2000 Kg hebben.
• De kabel moet op de juiste manier om de krat bevestigd zijn.
• Degene die de kraan of vorkheftruck bedient moet gekwalificeerd zijn.
• Om verschuivingen van de machine te voorkomen, moet de machine tijdens het transport stevig met kabels 

worden vastgemaakt. 

4. plaatsen & reInIgen 
De rollenwals vereist geen speciaal fundament voor de installatie. Een normale vlakke werkvloer is voldoende. 
Veranker de machine met 4 schroeven. Laat genoeg ruimte rond de machine vrij om op een veilige manier met de 
machine te kunnen werken of om reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Reiniging: de rollen zijn voorzien van een beschermende laag, verder deze voor gebruik met een zachte doek en 
eventueel een oplosmiddel zoals spiritus.

5. gebruIKsvoorschrIften
De operateur moet ervaring hebben met het gebruik van rollenwalsen en de eigenschappen kennen van het te 
buigen materiaal.

Voor gebruik moet de technische toestand van de machine gecontroleerd worden. De machine mag niet worden 
gebruikt als de veiligheidsinrichting niet op zijn plaats zit of beschadigd is.

Het gebruik van handschoenen tijdens de bewerking wordt aanbevolen.
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Waarschuwing!
Er mogen nooit onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de machine actief is.

6. machInebeschrIjvIng
De machine is geschikt voor het rollen van vooral platen blik. Het rolmechanisme bestaat uit 3 rollen: 2 invoerrollen 
en een rondbuigrol. De onderste invoerrol en de rondbuigrol hebben moeren om, indien gewenst, ook draad te 
buigen. De bovenste invoerrol is zwenkbaar en heeft een lange moer voor het goed kunnen grijpen en vast houden 
van het te rollen materiaal. Aandrijving van de rollen (beweging naar voor-naar achteren) vindt plaats via de 
voetpedalen.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, kan de machine door middel van de noodstopknop worden uitgeschakeld. 
De machine kan met de aan- en uitknop worden in- en uitgeschakeld.

7. gebruIK
Zie afbeelding 1
Voordat met buigen wordt begonnen, moeten de invoerrollen worden vrijgegeven. Dit gebeurt met de hendels. 
Voer het materiaal tussen de twee invoerrollen in. Met behulp van de hendel wordt de rondbuigrol naar de bovenste 
rol gebracht totdat de rol het materiaal raakt. Met de hendel wordt de onderste invoerrol vastgezet. De bovenste 
invoerrol wordt met de hendel vastgezet.

Met de pedalen wordt het materiaal door de rollen aangevoerd en door de rondbuigrol in de gewenste roldiameter 
gebogen. De gewenste roldiameter wordt met het handwiel ingesteld.

Het wordt aanbevolen om het materiaal stukje bij beetje te buigen. Wanneer het materiaal volledig gebogen is, 
moet de bovenste rol met de hendel weer worden vrijgegeven. Door aan de greep te trekken, kan de bovenste rol 
naar buiten worden gezwenkt, waardoor het materiaal vrijkomt.

Let op!
Bij het rondbuigen van materiaal moeten de groeven van de flenzen met elkaar overeenkomen.

Afbeelding 1
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Om konisch buigen mogelijk te maken, moet de schroef worden losgedraaid. met het handwiel kan nu de 
rondbuigrol schuin worden geplaatst. Draai hierna de schroef weer vast. Bij konisch rollen is het niet nodig dat de 
groeven van de flenzen overeenkomen (zie afbeeldingen 2 tot en met 5).

8. gewalst materIaal uItnemen 
Haal de klemhendel omhoog en schuif de hefboom naar rechts. De invoerrol gaat omhoog. Schuif het voltooide 
werkstuk van de rol.

 Invoerrol 

Klemrol 

Zorg voor vrije ruimte aan de lange zijde zodat de operator 
aan de korte zijde het werkstuk tegen de buigstempel kan 
houden zodat een kegelvorm ontstaat.  

 

Klem het werkstuk stevig vast aan de korte zijde 

 

Buigstempel voor kegelvorm 

Werkstuk
  

Lange zijde 

Korte zijde 

 

Buigstempel voor kegelvorm 

Zorg voor de juiste afmeting van het materiaal, schuif 
het werkstuk voor het vormen van een kegelvorm  
tegen de buigstempel zoals in de bovenstaande is 
afbeelding weergegeven. 

Klemrol 

Werkstuk 

Invoerrol 

Afbeelding 2
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9. werKIng Klemrollen

Invoerrol

Rondbuigrol

Verbindingsstuk

WormwielenKoppelingsstuk

LagerHendel

Verwijder bout en moer

Invoerrol

Rondbuigrol

Verbindingsstuk

WormwielenKoppelingsstuk

LagerHendel

Verwijder bout en moer

Invoerrol

Rondbuigrol

Verbindingsstuk

WormwielenKoppelingsstuk

LagerHendel

Verwijder bout en moer

Afstandhouder

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Draaipunt

Draaipunt

Draaipunt
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10. EleKtrIsch schema

Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving 

LW Stroomschakelaar EL Controlelamp

QF Verbreekcontact TA Weerstandschakelaar

TC Spanningsomvormer M Motor 

KM Wisselschakelaar   

Afbeelding 6



9WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

11. onderdelenteKenIng

Afbeelding 7
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Nr. Omschrijving Aantal Nr.# Omschrijving Aantal

1. Zijpaneel 1 40. Vaste as 1

2. Zeskantbout M6X10  5 41. Rechter frame 1

3. Bout M12x30 3 42. Buigrol 1

4. Ring 3 43. Bus 2

5. Groot tandwiel  1 44. Stelblok 2

6. Klein tandwiel 2 45. Smeernippel 1

7. Bus 1 46. Schroef 1

8. Revet 1 47. Moer M20 1

9. As 1 48. Linkerframe 1

10. Sluitplaat 1 49. Steunplaat 1

11. Zeskantbout M6X16 28 50. Zeskantbout M8X25 4

12. Opspanplaat 1 51. As 1

13. Pen 2 52. Revet 1

14. Bus 8 53. Bus 2

15. Steunbus 3 54. Kettingtandwiel 1

16. Wormwiel 3 55. Tussenplaat 1

17. Lager 2 56. Bout M6x12 4

18. Draadstang 2 57. Bout M8x16 8

19. Klembout M6x25 4 58. Afdekplaat 1

20. Stelblok 2 59. Korte draadstang 1

21. Revet 8 60. Verbindingsas 1

22. Revet 1 61. Sluitplaat 2

23. Wormas 4 62. Verbindingsbus 2

24. Sluitplaat 2 63. Bus 1

25 Klembout M6x30 20 64 Klembout M10x30  1

26 Verbindingsas 2 65 Zeskantbout M16X30 1

27 Bovenste invoerrol 1 66 Hendel 1

28 Zeskantbout M6X30 8 67 Verbindingsbus 1

29 Verbindingsbus 2 68 Bus 2

30 Verbindingsbus 2 69 Zwenkas 1

31 Moer M6 8 70 Bevestiging hendel 1

32 Buslager 1 71 Klemmoer M8 1

33 Verbindingsbus 3 72 Zeskantbout M8X45 1

34 Zeskantbout M8X20 2 73 As 1

35 Bus 2 74 Klembus 1

36 Handwiel 2 75 Zeskantbout M12X50 1

37 Sluitplaat 1 76 Lager 2

38 Spie 2 77 Zeskantbout M10X16 1

39 Spie 8x45 2 78 Geleideslof 1
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79 Eindblok 1 89 Motor 1

80 Schuifbuis 1 90 Zeskantbout M16X35 4

81 Onderste invoerrol 1 91 Veerring 16 4

82 Stelblok 1 92 Bout M16X40 4

83 Bus 1 93 Revet 8

84 Ring 1 94 Motorplaat 1

85 Staander 1 95 Klein kettingtandwiel 1

86 Moer M12 8 96 Klembout M8x16 2

87 Bout M12x30 8 97 Spie 1

88 Sluitplaat 1 98 Moer M16 4

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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