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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 

Veiligheid voorop! 

Hierbij verstrekken we u informatie betreffende het veilig bedienen van de 
machines, om de veiligheid te bewaren tijdens het werken en om schade aan 
de machine te voorkomen. We bieden drie soorten handleidingen: 

1) GEBRUIKSAANWIJZING 

2) LIJST VAN ONDERDELEN 

3) ELEKTRICITEITSHANDLEIDING 

Controleer de handleidingen op missende pagina’s wanneer u de machine ontvangt, 
en laat ons of de plaatselijke vertegenwoordiger het probleem oplossen. 

Plaats de handleiding in de buurt van de machine. Bewaar de handleiding veilig zodat u 
hem op elk wenselijk moment kunt lezen. 

Gebruik de informatie in deze handleiding en volg uw ervaring om zo veilig mogelijke 
werkomstandigheden te creëren. 

1. Algemene veiligheidsvoorschriften voor gebruik: 

1.1 : Gebruik van de machine – volg elk bericht van de handleidingen op. 

1.2 : Alleen goed getrainde operators mogen de machines gebruiken en 
onderhouden. 

1.3 : Lees de handleiding aandachtig door alvorens de machines te gebruiken. 

1.4 : Houdt de werkplaats schoon en laat geen olieresten achter. 

1.5 : Draag geen handschoenen wanneer u de machine bedient. 

1.6 : Draag geschikte kleding wanneer u de machine bedient. Doe de knopen 
van uw mouwen vast en draag geen stropdas. 

1.7 : Raak geen bewegende of draaiende onderdelen aan. 

1.8 : Raak geen onderdelen aan met een elektriciteitssticker, zoals de 
elektrische doos. 

1.9 : Schakel de stroomtoevoer uit tijdens onderhoud of wanneer u 
de machine niet gebruikt. 

1.10 : Zorg dat er genoeg licht in de werkplaats is. 

1.11 : Zet een niet-elektrische brandblusser (poederblusser) klaar ter 
voorbereiding. 

1.12 : Zet de machine onmiddellijk stop wanneer er iets onverwachts gebeurt.
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2. Veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de machine 

Voor veilig gebruik van de machine dient u alle operators, onderhoudspersoneel 
en andere personen te verzoeken de veiligheidsvoorschriften op te volgen. 
Deze veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om mogelijke schade te 
beperken. 

2.1 : De machine kan alleen metaal slijpen. Gebruik de machine niet om 
magnesium of een magnesiumlegering te slijpen. 

2.2 : De machine kan niet worden gebruikt op een plek waar licht 
ontvlambaar gas vrij voorkomt. 

2.3 : Demonteer geen afschermingsstukken voor gebruik. 

2.4 : Lees de gebruikshandleiding aandachtig door voor gebruik. 

2.5 : Controleer de positie van noodstoppen en andere stopknoppen voordat u 
de machine in gebruik neemt . 

2.6 : Wees op de hoogte van de functies van de knoppen voor gebruik. 

2.7 : Draag een veiligheidsbril . 

2.8 : Zorg ervoor dat alle schakelaars in de “OFF”-positie staan voor gebruik. 

2.9 : De slijpschijf dient geplaatst te worden door ervaren personeel. 

2.10 : Controleer de draairichting van de slijpschijf voor gebruik. 

2.11 : Schakel de stroomtoevoer aan en laat de slijpschijf tenminste 5 minuten draaien 

voor gebruik. 

2.12 : Controleer voor gebruik of het werkstuk goed vast zit op de tafel of 
magnetische houder. 

2.13 : Stop de tafel voordat u de bewegingsinstellingen aanpast. 

2.14 : Voordat u de slijpprocedure aanpast, moet de machine compleet gestopt zijn. 

2.15 : Gebruik nooit licht ontvlambaar of giftig koelmiddel of glijmiddel. 

2.16 : De slijpschijf moet tenminste 2300M/min kunnen draaien. 
2.17: Slijp niet aan de zijkant van de slijpschijf. 

2.18: Volg de veiligheidsvoorschriften van andere hoofdstukken op. 

2.19: Wacht met schoonmaken en set-up tot de machine is gestopt. 

2.20: Verander geen elektrische onderdelen van de machine. 

2.21 : Onderhoud aan elektrische onderdelen van de machine mag alleen worden 
uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. 

2.22 : Scheur de waarschuwingsstickers niet van de machine. Indien de stickers niet 
duidelijk zijn, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of onze 
verkoopafdeling voor een vervangende sticker. 

2.23 : Plaats geen werkstukken die te groot zijn voor de machine. 

2.24: Gebruik de juiste hijsapparatuur. 
 

2.25 : Gebruik geen hoge diepte voor het slijpen of de toevoersnelheid. 
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2.26 : Laat de machine niet onbeheerd runnen. 

2.27 : Ongetraind personeel mag geen slijpschijven installeren! 

2.28 : Schakel de koeling uit alvorens de schijf te stoppen. 

2.29 : Slijp geen materiaal waarvoor de schijf niet is ontworpen. 

2.30: Conditioneer de slijpschijf regelmatig.



 

 

 

 

 
 
 
 
 

BESCHRIJVING SLIJPER 

2.1 : ALGEMENE EIGENSCHAPPEN UF614,UF618, UF818- SERIES 

1. SCHIJFPATROON MET HOGE PRECISIE: 

Patroon met hoge precisie, type spoel, wordt gesteund door twee voorgeladen 
hoekcontactlagers & één NN-type rollager en aangedreven door een V3-klasse motor 
voor grote precisie tijdens het slijpen. 

(De ESG-UF61 8/UF818-series worden aangedreven door 2.0HP motor.) 

2. ANTISLIJTAGE GELEIDERS: 

Het zadel rust op handgeschaafde dubbele V-geleiders, en de tafel rust op 
handgeschaafde V- en platte geleiders met TURCITE-B-coating. Deze 
geleiders bevatten automatische glijmiddeldispensers om slijtage te 
voorkomen en de demping en precisie te vergroten. 

3. HOOGWAARDIG GEGOTEN CONSTRUCTIE: 

De machines zijn gegoten uit hoogwaardig gietijzer met zware wanden en 
versterkte ribben voor goede stevigheid en demping. 

4. VERGROTE KOLOM EN BASIS: 

Vergrote kolom en basis voor hoge stabiliteit en stevigheid. De hoogte van de 
kolom is 460 mm van het tafeloppervlak tot de middenlijn van de spoel. 

5. AUTOMATISCH GLIJMIDDELSYSTEEM: 

Automatisch glijmiddelsysteem is standaard geïnstalleerd om voor voldoende 
glijmiddel te zorgen op loden schroeven en geleiders voor een langere 
levensduur. 

 
 

2.2 : Geluidsniveau en positie operator 

Het geluidsniveau van de machine is onder de 75 dB. Om het 

geluidsniveau te testen: (1) achtergrondgeluid: onder de 60 dB. 

(2) Om de status van de machine te testen: op één meter afstand van het 
oppervlak van de slijpschijf en een hoogte van 1,6 meter vanaf de vloer. (3) 
Apparaat: Geschikt voor IEC 651, geluidsmeter voor TYPE 1.

UF618-UF618M 
UF818-UF818M 



 

 

 

 

 
 

Setting: FAST. 
 
 

 

2.3 : De hoofdonderdelen van de machine, de positie van de gebruiker 
 

NR NAAM ONDERDEEL NR NAAM ONDERDEEL 
1. Kolom 8. Longitudinale reisversteller 
2. Tafel 9. Cross handwiel 
3. Longitudinaal handwiel 10. Downfeed handwiel 
4. Voetstuk 11. Bedieningspaneel 
5. Meter glijmiddel 12. Koelmiddel & stofschakelaar 
6. Schijfbescherming 13. Elektrische doos 
7. Slijpschijf   

    

 



 

 

 

 

 
 

2.4 : Afmetingen en oppervlaktevereisten voor de 

UF614&UF618/UF618M&UF818/UF818M-serie 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

EENHEID=MM 
 

SERIE A B C D E F G H I 
UF614 1514 1105 645 1080 635 1010 230 285 695 
UF618 1608 1105 645 1308 635 1010 230 285 695 
UF818 1608 1305 720 1408 700 1020 270 335 860 



 

 
 

 

 
 

EENHEID=INCH 
 

SERIE A B C D E F G H I 

UF614 59,6 " 43,5 " 25,4 " 42,5" 25" 39,8" 9,1" 11,2" 27,4" 

UF618 63,3 " 43,5 " 25,4 " 51,5" 25" 39,8" 9,1" 11,2" 27,4" 

UF818 63,3 " 51,4 " 28,3 " 55,4" 27,6" 40,2" 10,6" 13,2" 33,.9" 

 
2.5 : Mogelijke gevarenzone 

De machine is ontworpen voor het slijpen van metalen werkstukken, 
dus hij bevat veel elektrische onderdelen. Open deze onderdelen niet 
opzettelijk en blijf uit de buurt van de gevarenzone wanneer de 
machine aan staat of tijdens onderhoud. 

 
 

 

 
 

 

 
G E V A R E N Z O N E  B E S C H R I J V I N G  

A  
S N I J G E V A A R :  
S T E E K  H A N D  I N  W E R K G E B I E D  V A N  D R A A I E N D E  S L I J P S C H I J F  

B  
S L A G G E V A A R :  
S T E E K  H O O F D  I N  W E R K G E B I E D  V A N  T A F E L  T E R  C O N T R O L E  

C  
P L E T G E V A A R :  
B E W E E G  D O O R  W E R K G E B I E D  V A N  D E  T A F E L  

D  
P L E T G E V A A R :  
S T E E K  H A N D  I N  W E R K G E B I E D  V A N  D E  T A F E L  

E  
P L E T G E V A A R :  
S T E E K  H A N D  I N  W E R K G E B I E D  V A N  H E T  Z A D E L  

 
F  

V E R S T R I K K I N G S G E V A A R :  
D R A A G  L O S S E  O F  W I J D E  K L E D I N G  O N D E R  H E T  
W E R K G E B I E D  V A N  H E T  Z A D E L  

G  
P L E T G E V A A R :  
A N D E R E N  S T A R T E N  H E T  Z A D E L  T I J D E N S  O N D E R H O U D  

 
H  

S C H O K G E V A A R :  
M E N S E N  Z O N D E R  P R O F E S S I O N E L E  K E N N I S  O P E N E N  D E  
E L E K T R I S C H E  D O O S  

 
I  

S C H O K G E V A A R :  
M E N S E N  Z O N D E R  P R O F E S S I O N E L E  K E N N I S  O P E N E N  D E  
B E D R A D I N G S D O O S  V A N  D E  K O E L M I D D E L T A N K  



 

 

 

 

 
 

2.6 : Werkgebied 
 
 

 
 

N.B.: HET GEWICHT VAN DE HOUDER IS EXCLUSIEF DE BELASTING VAN DE TAFEL. 
 

EENHEID: MM/INCH UF614 UF618,UF618M UF818,UF818M 

1. ALGEMENE SLIJPBREEDTE 178/7" 178/7" 238/9.4" 
2. ALGEMENE SLIJPHOOGTE 304/12 ” 358/14,1 ” 358/14,1 ” 

3. ALGEMENE SLIJPLENGTE 400/15,7" 510/20,1" 510/20,1" 

4. BELASTING TAFEL 80KG 160 KG 202 KG 
5. AFMETING HOUDER (HOUDER IS EEN 
OPTIE) 

150x350(6"x14") 150x450(6"x18") 200x400(8"x16") 

A. MAX. BREEDTE TAFEL 
(BUITENKANT) 

210 210 275 

B. MAX. BREEDTE TAFEL 154 154 212 



 

 

 

 

 
 

2.7 : Montagetekening voor schijfflens en spoel 

(1) Specificaties van de schijfflens: 

Diameter buitenkant: φ 2 03 mm (8"). 

Diameter binnenkant: φ 31 ,75 mm (1 1/4"). 

Breedte: 1 2 mm —19 mm(0 ,47"-0,75"). 

De flens moet een slijpsnelheid van 2200 m/min aankunnen. 

( 2) De Flens is overeenkomstig ISO -R666. 
 

Nr. Onderdelen Nr. onderdelen Q’TY Opmerking 
1 Flens Nr.100113-1 1  

2 Flensblok Nr.100116-1 1  

3 Balansblok Nr.100119 3  

4 Flensmoer Nr.100115-2 1 1/2”x12NC, Linkshandig 

5 Schroef voor schijf Nr.100117-1 1  

6 Slijpschijf  1 203/19/31.75 

7 Spoel Nr.1011 1  

8 Bescherming schijf Nr.1012 1 Bescherming, dikte 3mm 

9 Schroef  3 M4x0,7Px4L(mm) 

10 Stalen bal  3 Hardheid: 60 HRc,4mm 
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2.8 Specificaties voor de UF614&UF618&UF818-serie 
 

 

BESCHRIJVING UF614 
UF618 
UF618M 

UF818 
UF818M 

Afmetingen tafel 
Breedte x Lengte (mm) 

152x360mm 
(6”x14”) 

152x460mm 
(6”x18”) 

203x460mm 
(8”x18”) 

Max. slijplengte Longitudinaal 380mm(15”) 480mm(19”) 

Max. slijpbreedte Overdwars 178mm(7”) 178mm(7”) 238mm(9,4”) 

Max. afstand van 
oppervlakte tafel tot 
midden spoel 

Max. bereik, 
hydraulisch 

406mm(16”) 460mm(18”) 

Afmetingen standaard 
magnetische houder 

 150x350mm 
(6”x14”) 

150x450mm 
(6”x18”) 

200x450mm 
(8”x18”) 

Longitudinaal bereik 
tafel 

Max. bereik, 
handmatig 

400mm (15 3/4”) 500mm(19,7”) 

Overdwars bereik Max. bereik 
overdwars, handmatig 

190mm(7,5”) 195mm(7,7”) 250mm(9,8”) 

Handwiel per 
omwenteling 

5mm(0,2”) 

Handwiel per 
voltooiing 

0,02mm(0,0005”) 

Verticale invoer 
schijfkop 

Handwiel per 
voltooiing 

1mm(0,05") 

Snelheid 0,005mm(0,0001") 

Slijpspoel Vermogen 60Hz,3450rpm / 50Hz,2850rpm 

Diameter 2,0HP 

 

Standaard slijpschijf 

Diameter 203mm(8”) 

Breedte 12,7mm(1/2”) MAX:19mm(3/4”) 

Boring 31,75mm(1 ¼”) 

Gewicht (benadering) Netto gewicht 
(benadering) 

635Kgs(1397 Lbs) 720Kgs(1584Lbs) 1060 Kgs(2332 Lbs) 

Bruto gewicht 
(benadering) 

755Kgs(1661 Lbs) 850Kgs(1870Lbs) 1090 Kgs(2398 Lbs) 

Afmetingen verpakking L x B x H 
1140x1000x1830mm 

(44,9"x39,4"x72") 
1140x1000x1930mm 

(44,9"x39,4"x76") 
1530x1140x1930mm 

(60,2"x44,9"x76") 

N.B.: De fabrikant behoudt het recht het ontwerp, de specificaties, etc. van de machine aan 
te passen en/of de prestaties van de machine te verbeteren zonder voorafgaande 
kennisgeving. Alle bovenstaande specificaties zijn slechts referenties.



 

 

 

 

 
 

2.9 : Standaard accessoires en optionele accessoires 

Standaard accessoires: 

(1) ) Gereedschapskist met gereedschap... 1 SET 

(2 ) Wielschroef en moer........................... 1 PCS 

(3 ) Balanshouder wiel ........................... 1 PCS 

(4 ) Nivelleerschroef met blokken................ 1 SET 

(5 ) S l i jpschi j f  .................. 1 PCS 

(6 ) Wielflens ...................... 1 PCS 

(7 ) Verf voor retouches ................... 1 CAN 

(8 ) Automatische glijmiddeldispenser (op de slijpschijf) 

( 9 ) Diamanten behandelaar ................. 1 PCS 
 

Optionele accessoires 

 
C0103B….Elektromagnetische houder 150x 350MM ( voor UF614-serie). 

C0101B…. Elektromagnetische houder 150x 450MM ( voor UF618,UF618M-series). 

C0105B….Permanente magnetische houder 200 x 450MM( voor UF818,UF818M-series). 

C1001 ….. Houderbesturing met demagnetisering. 

C0201 ….. Koelmiddelsysteem (capaciteit: 25 liter ). 

C0203 ….. .Stofvanger 

C0207 ….. .Koelsysteem met magnetische afscheider 

C0301 ….. . Balansstandaard 

C0401 ……Werklamp. 

C0511 ……Spatbord. ( UF6 14 ) 

C0501 ……Spatbord. ( UF6 18,UF618M ) 

C0502 ……Spatbord. ( UF8 18,UF818M ) 

C0601 ……Reserveflens 

C0701.…. Handmatig parallel behandelaarsstuk 

(geschikt voor ψ 20 3 mm slijpschijf). 

203SN ….Microcrossfeed.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

MACHINEVEREISTEN 
 

3.1 :  Ruimtevereisten 

De minimum ruimte voor de machine: 

Voor goede bediening van de machine dient u rekening te houden met het 

wandelpad. De ideale ruimte voor de machine is als volgt: 
 

 UF614 UF618 
UF618M 

UF818 
UF818M 

Lengte 1600mm(63”) 1810mm(71”) 1810mm(71”) 

Breedte 1133mm(45”) 1133mm(45”) 1285mm(50,5”) 

Hoogte 1610mm(63,4”) 1660mm(65”) 1680mm(66”) 
 

N.B.: ZET DE MACHINE NIET IN EEN RUIMTE WAAR EXPLOSIES 

KUNNEN PLAATSVINDEN. 

 
3.2 : Ondergrondseisen 

Een stevige, stabiele ondergrond en een positie van de machine die 

waterpas is, zijn essentiële voorwaarden voor preciesieslijpen. De warmte van 

de zon en trillingen kunnen ook een invloed hebben op het precisieslijpen. 

De ondergrond van de machine dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

(1) De draagkracht voor de machine dient meer dan 2 TON/M2 te zijn. 

(2) Voorkom direct zonlicht op de slijpinstallatie. 

(3) Zet de machine niet in de buurt van andere machines, zoals drukpersen. 

(4) Zorg voor goede ventilatie. 

(5) Monteer de machine op de fundering.  

(6) Voor de fundering, zie de volgende blauwdruk:



 

 

 

 

 
 

UF614,UF618,UF618M UF818,UF818M 
 

  
Naam onderdeel 

 
Nr. 

Q’TY 

(UF614/UF618) 

Q’TY 

(UF818) 

1 Nivelleerblok 100506-1 3 5 

2 Nivelleerschroef 100505 3 5 

3 NUT M22*2.5P 3 5 
 

N.B.: De slijpschijf dient correct te zijn ingesteld op waterpas binnen 0,02mm/M. 
 

3.3 : Omgevingseisen 

Omdat er geen anti-ontploffingsapparatuur is, kan de machine niet worden 
gebruikt in een omgeving met explosiegevaar. De omgevingseisen voor de 
machine zijn als volgt: 

(1) ) Temperatuur: 5 – 40℃; maar voor zeer precies slijpwerk is een temperatuur rond de 
20℃ het meest geschikt. 

(2) ) Relatieve luchtvochtigheid: 30% – 90%, geen dauw. 

(3) ) Hoogte zeeniveau: neem contact op met de fabrikant. 

(4) Atmosfeer: Vermijd stof, bijtende dampen, zout en zuurhoudende lucht in de buurt van de machine. 

( 5 ) Vermijd trillingen in de omgeving. 

( 6 ) Vermijd direct zonlicht op de machine.                                

( 7 ) Vermijd verstoring van elektromagnetische bronnen. 

( 8 ) Lichtniveau: meer dan 300 Lux. 
 

3.4 : Elektriciteitseisen 

(1) Spanning: 3 Fasen, AC-spanning zoals bepaald door de klant, nominale 
spanning: 0,9 --1, 1. 

(2) Frequentie: 50/ 60 HZ, 0,99 --1, 01 nominale frequentie. 

(3) Spanning voor elektromagnetische houder: M AX. DC 110V(optionele  delen ).



 

 

 

 

 
 

(4) Elektriciteitsverbruik: 3 KVA. 

(5) Aansluitdraad:  2mm
2  ( L1,  L2,  L3, P E). 

 

3.5 : Eisen voor koelwater en glijmiddel: 

(1) Koelwater: afhankelijk van de wensen van de klant. 

Kies geen vloeistof met een lage verbrandingstemperatuur of een 
schadelijke vloeistof . 

Capaciteit voor koelwater: 40 Liter. 

Vervang het koelwater maandelijks. 

(2 ) Glijmiddel: ISO G68. 

Capaciteit: 2 Liter. Controleer de stand van de oliemeter elke dag. 

N.B.: Huidziektes kunnen een bijeffect zijn van langdurig contact met 
olie, vooral met machineolie en oplosbare olie. De volgende 
voorzorgsmaatregelen moeten worden opgevolgd: 

1: Vermijd onnodig contact met de olie.         

2: Draag beschermende kleding. 

3: Gebruik beschermende schermen. 

4: Draag geen kleding die doordrenkt is met olie of vervuilde kleding. 

5: Was na het werk grondig alle delen van het lichaam die in contact zijn geweest met 

olie. 

6: Vervang de olie regelmatig. 

7: Verwijder de olie op de juiste wijze.
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HIJSEN & HEFFEN 
 

4.1 : Ophijsen met hijskraan 

4.1.1 1 :Procedure voor het ophijsen van de behuizing: 

(1) ) Bruto gewicht van de behuizing is getoond op de 

behuizing, of controleer onderstaande lijst: 
 

MODEL UF614 UF618,UF618M UF818,UF818M 

Gewicht 780Kg(1716Lbs) 850Kg(2090Lbs) 1210Kg(2948Lbs) 

 
(2) ) De capaciteit van de hijskraan dient hoger te zijn dan het 

bruto gewicht van de behuizing. 

(3) ) Gebruik geschikte kettingen . 

(4) ) Controleer opnieuw uw kettingen voordat u hijst en verplaatst. 

(5) ) Controleer tekening 4.1.1 voor de plaatsing van de kettingen. 

(6 ) Bestuurders dienen voldoende afstand te houden tijdens het 

hijsen, en er mag niemand onder de houten behuizing staan.                           

(7 ) De bestuurder moet gekwalificeerd zijn. 

 

4.1.1



 

 

 

 

 
 

N.B.: We raden de volgende handelingen aan voor het hijsen: 

1. Alle apparatuur dient gecontroleerd te worden door één persoon. 

2. Leg de ketting op een vlak oppervlak in een goed verlichte ruimte. 

3. Controleer beide zijdes van de ketting. 

4. Controleer de gehele lengte van de kettingen en alle ringen . 

4.1.2 2 : Procedure voor het verplaatsen van de machine 

(1) ) Gewicht van de machines is als volgt: 
 

MODEL UF614 UF618,UF618M UF818,UF818M 

Gewicht 650Kg(1430Lbs) 720Kg(1804Lbs) 1060Kg(2574Lbs) 

(2) ) De capaciteit van de hijskraan dient hoger te zijn dan het 

bruto gewicht van de machine. 

(3) ) Gebruik geschikte kettingen. 

(4) ) Controleer uw kettingen opnieuw voordat u de machine ophijst. 

(5) ) Controleer opnieuw de plaatsing van de kettingen met 

tekening 4.1.2, zodat de machine niet beschadigd raakt. 

(6) ) Controleer opnieuw alle klemmen en gebruik tekening 4.3 als 

referentie. 

(7) ) Controleer de hijsschroef. 

(8) ) Bestuurders dienen voldoende afstand te houden tijdens het 

hijsen, en er mag niemand onder de machine staan. 

(9) ) De bestuurder moet gekwalificeerd zijn. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

4.2 :Verplaatsen met heftruck 

4.2.1 1 :Wanneer u de gehele houten behuizing verplaatst met een heftruck, 

controleer het volgende: 

(1) Bruto gewicht van de behuizing is getoond op de behuizing, of 

controleer onderstaande lijst. 
 

MODEL UF614 UF618,UF618M UF818,UF818M 

Gewicht 780Kg(1716Lbs) 850Kg(2090Lbs) 1210Kg(2948Lbs) 

(2) Zorg ervoor dat de capaciteit van de heftruck hoger is dan het 

bruto gewicht van de behuizing. 

(3) Til de behuizing op volgens de tekening: de vork van de 

heftruck dient over de lengte van de behuizing te gaan. 

(4) Til niet hoger dan 120 mm ( 5 ").  

(5) De bestuurder moet gekwalificeerd zijn. 

4.2.2 2 :Wanneer u de machine verplaatst met een heftruck, controleer 

het volgende: 

(1) Het gewicht van de machine volgens onderstaande tabel: 

MODEL UF614 UF618,UF618M UF818,UF818M 

Gewicht 650Kg(1430Lbs) 720Kg(1804Lbs) 1060Kg(2574Lbs) 

(2) De capaciteit van de heftruck dient hoger te zijn dan het bruto gewicht. 

(3) Til de machine op volgens de tekening: de vork van de heftruck dient over 

de lengte van de machine te gaan. 

(4) Controleer alle klemmen volgens tekening 4.3. 

(5) De bestuurder moet gekwalificeerd zijn. 

 
 



 

 

 

 

 
 

4.3 : Klemmen voor machine 

Voordat u de machine verplaatst, moeten alle klemmen op de 

machine geschroefd worden voor voldoende stabiliteit. 

Volgens onderstaande tekening is de schroef voor de klemmen M 8 x 1,25P. 

Onderhoud de klemmen goed om het verplaatsen van de machine te vergemakkelijken. 

 

 

4.4 : Installatie van machine 

4.4.1 : Omgeving van de installatie 
De omgeving van de installatie heeft een invloed op de precisie van de 
slijpmachine. Omdat de slijpmachine het precisieslijpen als doel heeft, is het 
belangrijk aandacht te besteden aan de omgeving van de machine, zoals 
vibraties en temperatuur. Als u precisieslijpwerkzaamheden wilt uitvoeren, 
dient u de temperatuur te beheersen. Een temperatuur van ongeveer 20 graden 
Celsius is ideaal, ± 2 graden.



 

 

 

 

 
 

4.4.2 2 : Installatie 

Plaats de machine op een ondergrond die meer dan 2 TON/M2 kan dragen 

en schroef de plaatsingsbout vast volgens tekening 3.2. 

4.4.3 : INSTALLATIE VAN DE TAFEL 
1 、 Zet de tafel aan de rechterkant van het zadel en verwijder de inbusbout onder de tafel 

volgens figuur 2. Zet dan de tafel aan de linkerkant van het zadel en verwijder de 
inbusbout onder de tafel volgens figuur 3. Til de tafel dan op. 

2 、 Zet de voorste ballenstrook centraal op de voorste geleidingsbaan en de achterste 
ballenstrook centraal op de achterste geleidingsbaan volgens figuur 1. Houd de geleiders 
schoon en gebruik SKG, LGMT2, FAG, ARCANOL-L64 of ander vergelijkbaar 
smeervet op de ballenstroken en geleidingsbanen. Verwijder elke zes maanden de 
vetresten van de ballenstroken en de geleidingsbanen en smeer in met nieuw vet. 

3、Leg de tafel op het zadel en sluit de zijtafels aan aan beide kanten van de tafel. Zet de 
tafel aan de linkerkant en draai de inbusbout onder de tafel vast volgens figuur 2; zet de 
tafel dan aan de rechterkant en draai de inbusbout vast volgens figuur 3. 

4 、 Verstel de A&B-bout aan de rechterkant van het zadel volgens figuur 4 om de 
distributieriem aan te passen. De bouten zijn voor levering ingesteld op de juiste 
spanning van de distributieriem; verstel deze bouten niet. 

5 、 Na verloop van tijd wordt de distributieriem losser: neem in dat geval contact op met 
ons of de vertegenwoordiger bij u in de buurt om de distributieriem te verstellen. 

 
UF818M:VOORSTE BALLENSPOOR(25 ballen) UF818M: ACHTERSTE BALLENSPOOR(23 ballen) 

UF618M:VOORSTE BALLENSPOOR(23 ballen) UF618M: ACHTERSTE BALLENSPOOR(21 ballen) 
 

 
 
 
 

Fig(4)



 

 

 

 

 
 

4.4.3.1 : INSTALLATIE VAN DE TAFEL(CE) 

1 、 Zet de tafel aan de rechterkant van het zadel en schroef de inbusbout los volgens figuur 
4. Zet dan de tafel aan de linkerkant van het zadel en schroef de inbusbout los volgens 
figuur 5. Til daarna de tafel op. 

 
2 、 Zet de voorste ballenstrook centraal op de voorste geleidingsbaan en de achterste 

ballenstrook centraal op de achterste geleidingsbaan volgens figuur 1. Houd de 
geleiders schoon en gebruik SKG, LGMT2, FAG, ARCANOL-L64 of ander 
vergelijkbaar smeervet op de ballenstroken en geleidingsbanen. Verwijder elke zes 
maanden de vetresten van de ballenstroken en de geleidingsbanen en smeer in met 
nieuw vet. 

 
3、Schroef de inbusbout los volgens figuur 2 van de bedieningskast volgens figuur 3 en zet 

de bedieningskast aan de kant. 
 

4、Leg de tafel op het zadel en sluit de zijtafels aan aan beide kanten van de tafel. Zet de 
tafel aan de linkerkant en draai de inbusbout onder de tafel vast volgens figuur 5; zet de 
tafel dan aan de rechterkant en draai de inbusbout vast volgens figuur 4. 

 
5 、 Verstel de A&B-bout aan de rechterkant van het zadel volgens figuur 6 om de 

distributieriem aan te passen. De bouten zijn voor levering ingesteld op de juiste 
spanning van de distributieriem; verstel deze bouten niet. 

 
6 、 Na verloop van tijd wordt de distributieriem losser: neem in dat geval contact op met 

ons of de vertegenwoordiger bij u in de buurt om de distributieriem te verstellen. 
 
 

818M:VOORSTE BALLENSPOOR(25 ballen) 818M: ACHTERSTE BALLENSPOOR(23 ballen) 

618M:VOORSTE BALLENSPOOR(23 ballen) 618M: ACHTERSTE BALLENSPOOR(21 ballen) 

 

 



UF614 

 UF618-UF618M 

UF818-UF818M 
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4.5 : Verstel de nivellering van de machine 
Wees voorzichtig tijdens het verstellen van de nivellering, want de eerste 
installatie heeft effect op de precisie en levensduur van de machine, en 
daarmee ook op de precisie van uw werkstuk. 

De precisie van het pijlglas is 0,02mm/M; stel de nivellering van de machine in binnen 
0,02mm/M. De verstelprocedure is als volgt: 

 
 

(1) Plaats de niveaumeter op de tafel volgens de onderstaande tekening. Zorg ervoor dat de 
tafel in het midden van de machine staat, plaats het pijlglas (A) er overdwars op, en 
plaats het pijlglas (B) er in de lengte op. 

(2) Verstel de bevestigingsbouten (1) (2) tot de bubbel van het pijlglas (B) in het midden 
staat, verstel dan de bevestigingsbout (3) tot de bubbel van pijlglas (A) in het midden 
staat van de niveaumeter. 

(3) Schroef de bevestigingsmoeren (6) op de bevestigingsbouten (1) (2) (3). 
(4) Voor de 818-serie, schroef de bevestigingsbouten (4) en (5) aan. Zorg ervoor dat ze het 

nivelleringsblok aanraken en dat de bubbel van het pijlglas van de machine niet 
beweegt, en schroef dan de moer (6) erop. 

(5) Draai het handhiel van de tafel aan, zodat de tafel naar links of rechts beweegt, en 
controleer de bubbel van het pijlglas (B) op veranderingen binnen 0,02mm/M. 

(6) Draai het handwiel van het zadel aan, controleer de bubbel van het pijlglas (A) om te 
zien of hij verandert binnen 0,02mm/M. 

(7) Indien de bubbel van het pijlglas meer dan 0,02mm/M verandert gedurende de 
procedures van stappen (5) of (6), stel bij in stappen (1) t/m (4). 

(8) Gebruik een hamer om na de procedure nogmaals op het platte regulatiekussen te 
tikken. 

 

 

A 



 

 

 

 

UF618-UF618M 
UF818-UF818M 

 
 
 
 
 
 
 

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK MACHINE 
 

5.1 : Verwijder droogmiddel en antiroestolie: 

De machine is behandeld met droogmiddel en antiroestolie om roest te 

voorkomen. De bruine laag op het oppervlak van de machine is antiroestolie. 

We hebben de tafel, de punt van de spoel, etc., behandeld met antiroestolie, en 

het droogmiddel is te vinden in de elektrische doos of hangt aan de tafel, etc. 

Verwijder na de installatie het droogmiddel en gebruik een poetslap met diesel 

om de antiroestolie te verwijderen. Gebruik geen vloeistoffen die metaal kunnen 

corroderen. 

N.B.: Eet het droogmiddel niet op; het is silicagel. 

5.2 : Verwijder klem 

Gebruik hoofdstuk 4.3 als referentie. Verwijder de klem na de installatie en 

zet dan de machine aan. Gooi de klem niet weg; u kunt hem gebruiken 

wanneer u de machine in de toekomst wilt verplaatsen. 

5.3 : Vul glijmiddel bij 

Vul glijmiddel bij voor gebruik. Aanbevolen glijmiddel is als volgt: 

MOBIL: VAC TRA, 1. GU LF: sli de- wa y 32. 

ESSO: FEBIS , K 32 . CASTR OL: Magna BD 32. 

SHELL: TONNA, T 32. 

De capaciteit van de olietank is 2 liter. 

 
5.4 : Sluit koelsysteem aan 

1. Plaats het koelsysteem aan de linkerkant van de machine, verbind de (A, B)-

pijpen met de machine volgens onderstaande tekening. 

2. Koelvloeistof: 

a. Kies een koelvloeistof die voldoet aan de plaatselijke 

saneringswetgeving en niet schadelijk is voor het lichaam.



 

 

 

 

 
 

b. Overleg met plaatselijke leveranciers van olieproducten over het 

juiste koelmiddel voor het soort materiaal van het werkstuk en de 

slijpschijf. 

c. Voor het gecombineerde percentage water en koelmiddel, lees 

de aanwijzingen of vraag aan de leverancier. Een veelgebruikte 

verhouding water en koelmiddel is 15-25:1.  

d. Vul de tank altijd met voorgemixt koelmiddel; mix geen 

koelmiddel met water in de tank. 

e. Vervang het koelmiddel in de koeltank eens per maand; het is van belang 

voor het slijpen om schoon koelmiddel te gebruiken. 

f. Aanbevolen merken van koelmiddel (in water oplosbaar) zijn als volgt: 

SUN, SHOWA, ESSO, BP, SHELL, MOBIL, CASTROL, ARAL, Bijvoorbeeld 
CASTROL SYNTILOR, koelmiddel of MOBIL SOLVAC 1535 koelmiddel voor 
het slijpen van ijzerhoudende metalen. 

3. Capaciteit van de koelsystemen: 

C0201 Koelsysteem en stofeenheid: 40 liter.     

C0202 Koelsysteem: 40 liter. 

C0207 Koelsysteem met magnetische afscheiders: 40 liter. 

4. Ruim afvalolie op overeenkomstig de plaatselijke saneringswetgeving. 

5. Start voor het vervangen van koelmiddel in de koeltank de koelmiddelpomp en leeg de 

tank met de slang. 

 

 



 

 

 

 

 
 

5.5 : Stroomtoevoer 

Controleer het voltage en de frequentie volgens hoofdstuk 3.2 

voor de stroomtoevoer. Sluit ook het koelsysteem en het 

elektromagnetische systeem aan. Het totale energieverbruik is 3 

KVA. Gebruik onderstaande formule om de stroom te berekenen : 
 

KVA x 1000 

A= ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
 
( AMPER E) 

A : Stroom 

V : Voltage 

V x √ 3  KVA: Totaal energieverbruik 
 

Hieronder staat de relatie tussen het voltage, het totale 

energieverbruik en de elektrische stroom . 
 

Amp Voltage 

R.stroom 220v 230V 340V 380V 415V 440V 460V 575V 

2Hp 15A 10A 

Controleer de plaatselijke wetgeving betreffende elektrische bedrading. Indien er 
geen PE-geleider is in het stroomnet, gebruik een koperen aardingspunt. De 
aardingsweerstand dient 100 OHM te zijn. Controleer onderstaande tekeningen 
voor het aansluiten van de stroomtoevoer. 

1. Sluit het snoer van het koelsysteem (snoer A) aan, plug in stopcontact A. 

2. Sluit het snoer van de elektromagnetische houder (snoer C) aan, 

verbind met terminals (89) en (90) in de elektrische doos, voltage 

DC 1 10 Volt . 

3. Sluit het snoer van de externe stroomtoevoer (snoer D) aan terminals L1, 
L2, L3, PE. Sluit geen neutrale lijn aan de PE-terminal. Indien u geen PE-
geleider heeft, gebruik een koperen aardingspunt. 

4. Fasecontrole: De spoel draait met de klok mee wanneer u de 

spoelmotorknop indrukt, of wanneer u de knop van het koelsysteem 

indrukt komt er koelmiddel uit, etc. Dit zijn allemaal tekenen van de 

juiste fase. Indien de fase niet juist is, druk onmiddellijk op POWER OFF 

en schakel de hoofdschakelaar uit. Verander de posities van stroomsnoeren 

L1 en L3.



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

5.6 : Hercontrole voor gebruik 

Controleer voor de veiligheid eerst de volgende stappen voordat 

u de machine in gebruik neemt. 

(1) Vul de glijmiddeltank voldoende bij. 

(2) ) Vul de koeltank voldoende bij.  

(3 ) Verwijder de klem van de machine. 

(4) ) Verwijder alle antiroestolie van de machine. 

(5) Verwijder het droogmiddel van de machine. 

(6) ) Sluit de stroomsnoeren van het koelsysteem aan aan de machine.  

(7 ) Sluit de stroomsnoeren van het elektromagnetische systeem aan aan de 

machine. 

(8 ) Controleer de plaatsing van de NOODKNOP.                                     

(9 ) Controleer de installatie van de slijpschijf en de spoel. 

(10 ) Controleer het voltage en de frequentie. 

(11 ) Controleer de stroomsnoeren. 

(12) ) Controleer de fase van de stroomvoorziening. 

(13) ) Controleer of de ondersteuningsbout de machine draagt en de machine 

waterpas is binnen 0,02mm/M. 

(14) ) Controleer of de wielbescherming dicht is. 

5.6. 1:Demontageprocedure 

De demontageprocedure is de omgekeerde installatieprocedure.



 

 

 

 

 
 

5.7 : VERSTELLEN PARALLEL CONDITIONERINGSAPPARAAT: 

(SPECIALE ACCESSOIRES,C0701,C0702,C0704) 
 

 



 
 

 
 

5.8 : GLIJMIDDEL 
 
 

 
(A)、Verheffende bout (B)、Overdwarse bout 

(C)、Geleiders (D)、Ventiel voor afvoer olie 

(E)、Olieverdeler 

Deze machine heeft standaard een automatisch glijmiddelsysteem op het achterste deel van 
de kolom. Wanneer de spoel draait, vloeit het glijmiddel automatische over de kolom, het 
zadel en de tafel totdat de spoel stopt. Vervang het glijmiddel elke 3 maanden en vul de 
tank bij wanneer hij voor meer dan de helft leeg is. Gebruik de volgende types olie. 

 
AANBEVOLEN TYPES OLIE: 

Mobil ISO VG32 (SW32)  

FBK OIL RO#32 

ESSC FEBI SK#53 
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BEDIENING MACHINE 

6.1 : Bedieningspaneel voor UF614,UF618,UF618M,UF818,UF818M-series 
 

 
 
 
 
6.1.1 :Beschrijving UF614, UF6 18, U F 6 1 8 M  ,U F 8 1 8  ,U F 8 1 8 M - s eri es 

 
NR. NR. ONDER- SYMBOLISCHE BESCHRIJVING 

  DEEL DEFINITIE  

1. C-23-25R1B Noodknop. 

Om alle motoren en functies te stoppen. 

2. C90-25-30V Stroomlampje. 

Geeft aan of de machine is aangesloten aan 

stroomtoevoer. 

3. C36-25G Startknop spoel (schijfkop) 

Om de spoel te starten.

UF618-UF618M
UF818-UF818M



 

 
 

 

 
 

 

6.2 : BEDIENINGSPANEEL CE-series 
 

 
6.2.1 Beschrijving bedieningspaneel CE-series (Gebruiksaanwijzing)  

  Nr. Symbolische Beschrijving 

Definitie 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 C23-25R1B Noodknop 

Om alle motoren en functies te stoppen. 

2 C90-25-30V Stroomlampje 

Als het lampje brandt, is de stroomtoevoer 

normaal. 

3 C30-25G24V Startknop spoel 

Om de spoel (schijfkop) te starten. 

1. C36-25R Stopknop spoel 

Om de spoel (schijfkop) te stoppen. 

5 S6E C20-161A1BG1 Startknop koelpomp 

Om het koelsysteem te starten. 

6 S7E C20-161A1BR1 Stopknop koelpomp 

Om het koelsysteem te stoppen. 

7 C93-30SW2A1B Schakelaar magnetiseren en demagnetiseren 

(a) ON-positie: 
Om te magnetiseren, gebruik schakelaar 

om de kracht te verstellen. 

(b) MIDDEN-positie: 
Om de functies van de houder te stoppen. 

(c) OFF-positie: 
Om te demagnetiseren, gebruik 

schakelaar om de tijd te verstellen. 



 

 
 

 

8 C99-VR50KB Schakelaar verstellen magnetisering 
 

 

Om de kracht van het magnetiseren te verstellen. 

8A C108-8LEDG Magnetiseringslampje 

Het lampje brandt wanneer het magnetiseren 

start. 

9 C99-VR500KB Schakelaar tijd demagnetisering                    

Om de demagnetiseringstijd te 

verstellen. 

9A C108-8LEDR Demagnetiseringslampje 
Het lampje knippert tijdens het 

demagnetiseringsproces. 
 

6.3 : Bedieningspaneel voor UF614,UF618,UF618M,UF818,UF818M-
series(UL) 

 
 



 

 
 

 

 
 

6.3.1 :Beschrijving UF614, UF6 18, U F 6 1 8 M  ,U F 8 1 8  ,U F 8 1 8 M - s eri es ( UL) 

 
NR. NR. ONDER- SYMBOLISCHE BESCHRIJVING 

  DEEL DEFINITIE  

1. C-23-25R1B Noodknop. 

Om alle motoren en functies te stoppen. 

2. C90-25-30V Stroomlampje 

Geeft aan of de machine is aangesloten aan 

stroomtoevoer. 

3. C36-25G Startknop spoel (schijfkop) 

Om de spoel te starten. 
 

 

 

 

 
 

6.4 : Gebruik slijpmachine 

Zoals bij elke machine, moet u leren hoe u de slijpmachine veilig kunt 
gebruiken. Er is normaal gesproken een gebruikshandleiding voor de 
slijpmachine: volg daarom de onderstaande stappen voor het gebruik van de 
slijpmachine. Het is makkelijker om de machine te gebruiken wanneer u precies 
weet hoe hij werkt. 

6.4.1 1 : Veiligheidsmaatregelen voor gebruik 

# Weet hoe u de machine stopzet voordat u hem start. 

# Zet de machine stop wanneer er iets onverwachts gebeurt. 

# Stel de slijpdiepte nooit in op een diepte groter dan de capaciteit van de machine. 

# Probeer nooit handmatig de slijpschijf te gebruiken. 

# Gebruik de wielflens niet zonder eerst te controleren of hij geschikt is 

voor EQUIPTOP Co. 

# Bewaar alle beschermers en hulzen op de juiste plaats en zorg ervoor 

dat de kastdeuren dicht zijn. 

# Reik niet over draaiende delen van de machine heen. 

# Isoleer de machine wanneer hij niet wordt gebruikt. 

# Slijp geen materialen waarvoor de schijf niet is bedoeld.  

N.B.: de machine mag in geen geval worden gebruikt voor het 

slijpen van de volgende materialen, in verband met het ontstaan 

van giftige dampen of stoffen en mogelijk licht ontvlambaar afval:



 

 
 

 

 
 

# Koolstof, Magnesiumlegeringen, Plastic, Keramiek, Slijpvloeistoffen met een 

laag ontbrandingspunt, Droogslijpprocessen. 

6.4.2 2 :Voorzorgsmaatregelen gebruik machine 

(1) Ontkoppel de stroomtoevoer wanneer u de schijf uit de spoel 

verwijdert of een schijf in de spoel plaatst. 

(2) Gebruik geen slijpmachine zonder schijfbeschermer. Open de 

schijfbeschermer niet wanneer de schijf draait. 

(3) Leg uw hand niet op de tafel en probeer het werkstuk niet te 

pakken wanneer de schijf draait. 

(4) Zorg ervoor dat het werkstuk stevig op de tafel is bevestigd.  

(5) Gebruik niet uw hand om het werkstuk in te voeren of aan te pakken. 

(6) Zorg ervoor dat de breedte, lengte en het gewicht de capaciteit van de 

machine niet overschrijdt. 

(7) Gebruik de juiste omstandigheden en houd de schijf scherp. 

(8) Houd tijdens gebruik uw handen en kleding weg van de machine. 

(9) Sluit geen stroomsnoeren aan als u niet bekend bent met de elektrische 
apparatuur. Dat kan letsel opleveren en de machine beschadigen. 

(10) Test de schijf vijf minuten lang. Sta niet in de gevarenzone tijdens 

het testen. Als de test in orde is, kunt u de schijf gebruiken. 

(11) Gebruik de schijf NIET voor droogslijpen. 

(12) Overschrijd de maximaal toegestane perifere snelheid van de schijf 

niet. 

(13) Zorg ervoor dat de schijfbeschermer gesloten is voor gebruik. 

(14) Zet het volume van de toevoer niet te hoog; dat kan de draaiing van de 
motor tegenwerken en het werkstuk kan daardoor te heet worden. 

(15) Verwijder de schijf uit de machine wanneer u hem niet gebruikt en bewaar 

de schijf veilig om de levensduur te verlengen. 

(16) Zorg dat de draairichting van de schijf overeenkomt met de 

richting op het label op de schijfbeschermer. 

(17) Controleer voor gebruik of alle schakelaars en knoppen op de “OFF”-

positie staan.



 

 
 

 

 
 

(18) Gebruikers moeten veiligheidsbrillen dragen tijdens gebruik. 

(19) ) Zet de stroom van de spoel uit wanneer u klaar bent en begin met 

het schoonmaken van de tafel. 

(20) ) Conditioneer de zijkant van de schijf niet (tenzij voor vormslijpen). 
 

6.5 : Draaitest schijf 

Wanneer u de schijf wilt vervangen, moet u een draaitest doen om te kijken 

of de nieuwe schijf veilig is. Deze test gaat als volgt:  

(1) Bevestiging status schijfbeschermer: 

Zorg ervoor dat de schijfbeschermer dicht is na het plaatsen van de 

schijf; het is belangrijk om de bout van de schijfbeschermer vast te 

draaien. 

(2) Verstellen en bevestigen spuitstuk: 

Controleer de positie van het spuitstuk na het plaatsen van de schijf. 

Kijk of het koelmiddel de schijf goed kan bereiken. Controleer ook 

of de bout van het spuitstuk is vastgedraaid zodat er geen gevaar 

ontstaat tijdens gebruik. 

(3) Controle voor gebruik: 

Draai met uw hand de slijpschijf voordat u de machine start, om te 

zien of er onnatuurlijk bewegingen zijn. 

(4) Draaitest: 

Controleer voordat u de schakelaar omzet waar iedereen staat. 

Het is gevaarlijk om in de draairichting van de schijf te staan, 

want een nieuwe schijf kan onverwacht losraken. Sluit de 

beschermer en schroef hem vast; zet dan de schijf aan. Druk 

herhaaldelijk op de “ON”- en “OFF”-knoppen voor de slijpschijf, en 

verhoog dan langzaam de snelheid. Laat de schijf langer dan 3 minuten 

draaien en controleer ondertussen of er sprake is van trillingen, abnormaal 

geluid of onnatuurlijke bewegingen van de schijf, abnormale 

elektriciteitsstromen of hydraulische druk. 

(5) Conditionering schijf 

Als volgens de draaitest alles klopt, kunt u het conditioneringsapparaat op 
de slijpschijf plaatsen en beginnen met het werk. Instructies hiervoor 
worden beschreven in de volgende hoofdstukken.



 

 
 

 

 
 

(6) ) Controle schijf 

Stop de schijf na gebruik, gebruik uw hand om de schijf te draaien en 

controleer op schade of scheuren. Gebruik hiervoor de bovenstaande 

draaitest. De veiligheid van de schijf kan worden gecontroleerd op 

uiterlijk of met een geluidstest, maar het is belangrijk om elke 

bovenstaande stap te volgen. Als u een stap negeert, kan dat leiden tot 

enorm letsel. 

 
6.6 : Verplaatsing tafel (Longitudinale  beweging) 

1. De tafel wordt aangedreven door een tandriem. De tafel beweegt 

stabiel en soepel. 

2. De geschikte longitudinale bewegingsvrijheid voor het slijpproces is 

beperkt tot 15- 25mm (1/ 2 "- 1 ") o ver het werkstuk; zien figuur (A). 

 
 

6.7 : VERPLAATSING ZADEL (KRUISLINGSE BEWEGING) 

1. Het zadel wordt aangedreven door een schroef. 

2.  Voor een betere afwerking (precisie, platheid) is het belangrijk dat de 
slijpschijf kruislings over beide uiteinden van het werkstuk beweegt. Volgens figuur 
(A) is de juiste extra afstand 1-5 mm ( 3/64 -3/16") voor beide uiteinden.



 

 
 

 

 

  
 
 

6.8 : VERTICALE INVOER 

De verticale invoer wordt aangedreven 
door een bout. 

6.9 Inzetting/verwijdering slijpschijf 

PAS OP: 

Isoleer de machine voordat u de slijpschijf inzet of verwijdert. 

1. Inzetting schijf en flens 

Reinig het oppervlak van de spoel en het gat van de flens, en zet de 

schijf en flens op de spoel. 

Schroef de bevestigingsschroef vast (tegen de klok in) om de schijf 

en flens vast te zetten op de spoel. 

2. Verwijdering schijf en flens 

Schroef eerst de bevestigingsschroef (A) los en schroef daarna de 

verwijderingsschroef (C) erin om de schijf en flens uit de spoel te verwijderen. 

Gebruik een open sleutel of gesloten inbussleutel en een Engelse sleutel.



6.10 : CONDITIONERINGSPROCEDURE SLIJPSCHIJF 

a. Conditioneer de schijf met het diamanten gereedschap wanneer hij

begint te splinteren of wanneer het oppervlak beschadigd is. 

b. De plaatsing van het diamanten conditioneringsapparaat dient te gebeuren
op een hoek van 5-10o van de middenlijn van de schijf. Indien de
diamanten kop bot wordt, kunt u de diamanten kraag op de juiste hoek
draaien volgens onderstaande tekening.

c. Als gevolg van de hardheid of zwakte van het diamant is het beter de schijf
niet in één keer te diep te conditioneren. Begin met conditioneren in 
het midden van de schijf. 

d. Aanbevolen bewegingssnelheden

=2, 5*1 000 /d* n 

F: cross feed-snelheid (m m/min ) 

D: slijpdiameter (4 ) 

N: R.P.M. van de schijf 

korrel-
grootte 10 12 14 16 20 - 24 30 36 46 54 60 70 80 90 100 120 - 150 180 220 

diameter 
korrel 

(mm) 
2,0 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,25 0,2 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 

Voorbeeld: diameter slijpschijf is 500 mm, korrelgrootte is 60, snelheid is 2000 

m/min, bewegingssnelheid 124,8 mm/min . (4, 9 IPM) 

d = 0, 25 mm = 2 50 ( korrelgrootte 60 , zie tabel, d=0,25)



3 . 1 4 1 6 x D 
N=1248 r. p.m ( N=

 s n e l h e i d  s c h i j f  
)
 

6.11 : PROCEDURE BALANCEREN SLIJPSCHIJF 

Om tot een fijne afwerking te komen, moet de slijpschijf periodiek gecontroleerd en 
bijgesteld worden. Standaard wordt een gebalanceerde slijpschijf meegeleverd. Volg 
onderstaande procedure voor het balanceren van de slijpschijf. 

1. Zet de balanceerstandaard op de tafel. Gebruik de stand van de bubbel op de
geleiders om het niveau aan te passen. 

2. Laat de schijf vrij op de standaard rollen om het evenwichtspunt “W” te

vinden en markeer “W” met krijt. 

3. Zet een balanceerblok aan de andere kant van “W”, “C”, en draai het

wiel 90° om uit te vinden of “W” of “C” zwaarder is. 

4. Zet nog een balanceerblok aan de zwaardere kant, “K”, die van dezelfde boog
is als van “C”.

5. Draai de schijf 90° om het evenwicht van de schijf te controleren. Indien de schijf nog
steeds ongebalanceerd is, verstel dan de 2 blokken op de “K”-positie tot de slijpschijf
gebalanceerd is. Wanneer u verschillende materialen gebruikt in uw werkstuk, kunt u
beter de schijf en de flens vervangen zodat u niet opnieuw hoeft te balanceren.



6.12 : Slijpschijf in flens zetten 

(1) Slijpschijf kiezen en geluidstest

Kies een geschikte slijpschijf voor uw productie en controleer:

a. op scheuren, schade of groeven in de schijf;

b. op etiketten of papier op de schijf;

c. op voorwerpen tussen de flens en de schijf;

d. op vervormingen.

Behandel de schijf indien (b) of (c) voorkomt. Kies een andere schijf indien
(a) of (d) voorkomt. U kunt de geluidstest gebruiken om te kijken of de schijf in goede
staat verkeert. Tik op de schijf met een houten hamer en luister of er een metaalgeluid
klinkt. Tik op verschillende plaatsen op de schijf om te horen of er verschillende
geluiden klinken. Verschillen in toon geven scheurtjes aan.

(2) Flens installeren

(a) Reinig en controleer de flens

Controleer de onderstaande punten voordat u de flens gebruikt.

a. Is de diameter van de buitenkant groter dan 1/3 van de

diameter van de buitenkant van de schijf?

b. Is het materiaal van de flens een staallegering? Heeft het een

mechanische behandeling ondergaan? Is de balans juist?

c. Is de diameter van de buitenkant van de flens gelijk aan de

diameter van de binnenkant van de slijpschijf?

d. Indien u een flens van een ander merk wilt gebruiken, bespreek dan

de afmetingen en specificaties met ons.

Na het bovenstaande gecontroleerd te hebben, kunt u de flens reinigen
volgens de tekening.

6.12.1 Controleer of er onderdelen zijn zoals een balanceerblok, 
bevestigingsbout. 

Controleer de spoed van de bout, het boutgat, het contactgebied van de flens, het 
balansslot en de taps toelopende buis. Verander de flens als er sprake is van een 
abnormale situatie. 

(b) Zet de schijf in de flens

Controleer of er etiketten of papier op de flens zitten, zet de schijf in de 
flens volgens tekening 6.11.2, gebruik niet te veel kracht om de schijf in 
de flens te drukken. Verwijder de boren aan het schijfgat zodat u de 
schijf gemakkelijk in de flens kunt duwen.



(c) Zet de slijpschijf in de drukplaat en vergrendel de moer van de schijf volgens
tekening 6.11.3.

(d) Gebruik een Y-vormige sleutel om de moer van de slijpschijf goed
vast te draaien (tegen de klok in) volgens tekening 6.11.4.

6.13 :  HANDMATIGE PULSGENERATOR VOOR VERTICALE 

BEWEGING (SPECIAAL ACCESSOIRE) 

※ De maximale snelheid is 60 RPM/MIN.

HANDMATIGE PULSGENERATOR :

Draai met de klok mee: de kop komt omhoog.

Draai tegen de klok in: de kop gaat omlaag.

Elke stap is 0,001mm (0,00005").





SLIJPSCHIJF KIEZEN EN OPSLAAN 

7.1 Standaard schijfetikettering 

UF618-UF618M 
UF818-UF818M 



7.2 : Aanbevolen Slijpschijven 

Verwerkte Materialen 
Hardheid 
(Rockwell HRC) 

Spec.s 
Schijf 

STAAL 

Koolstof-staal Staalplaten 
Koolstofstaal 
Koolstofstalen 
Slang 
Koolstofstalen 
Slang 
Koolstofstalen 
Slang 

HRC 25 en lager WA 46H 
WA 46J 

HRC 25 en 
hoger 

WA 46J 

Gelegeerd Staal Nikkel-Chroom Staal 
Nikkel-Chroom Gelegeerd Staal 
Chroomstaal 
Chroom-Moly Staal 
Aluminium Chroom-Moly 
Gelegeerd Staal 
Koolstofhoudend Chroom 
Gelegeerde Lagers 
Gelegeerd Roestvrij 
Staal 
Koolstofstaal 
Gereedschap 

HRC 55 en lager WA 46J 

HRC 55 en lager WA 46 I 

Gereedschapsstaal Gereedschapsstaal Hoge 
Snelheid 
Gelegeerd Gereedschapsstaal 

HRC 60 en lager WA 46 I 
HRC 60 en hoger WA 46H 

Roestvrij Staal Roestvrij Staal 
Hittebestendig Staal 

WA 46 I 

WA 36J 

IJZER 

Gietijzer Grijs Gietijzer C46J 
Speciaal Gietijzer GC461 
Koud Gesmeed Gietijzer … 
Smeedbaar Gietijzer WA46K 

Non-ferrometalen Messing C30J 
Brons A46K 
Aluminiumlegering C30J 
Gesinterd Carbide GC60 - 

100HI 

Het bovenstaande is alleen voor uw referentie. Overleg met de producent 

van de schijf voor preciezere specificaties.



7.3 : Slijpschijf opbergen: 
1. . De slijpschijf opbergen:

(a) ) Leg de grote, zware schijven op het onderste deel van de schijvenplank en de
kleine, lichte schijven op het bovenste deel. Zorg ervoor dat de schijven niet van de plank 
kunnen rollen; installeer een stang op de plank zodat ze niet kunnen bewegen. 

(b) ) Gebruik een balk zodat de schijven niet kunnen vallen wanneer u ze verticaal

opbergt. 

(c) ) Overleg met de leverancier indien u de schijven horizontaal wilt opstapelen.

a) ) Leg absorberend papier tussen de schijven wanneer u ze horizontaal opstapelt.

b) ) Overleg met de leverancier hoe hoog de stapel schijven mag zijn.

2. . Opslagplaats schijven

Het is belangrijk om schijven op te bergen op plaatsen met
weinig variatie in temperatuur en een lage luchtvochtigheid.
Gebruik eerst oude schijven zodat de opslagperiode zo kort
mogelijk blijft.

Het is belangrijk de regels te volgen voor het opbergen van schijven. Rol de

schijven niet. Gooi niet met de schijven. Sla niet op de schijven.



7.4 Geluidstest schijf 
De punten waarop u de schijf moet testen: 

Geluidstest: 

Het is belangrijk om de schijven te controleren op schade of scheuren. Houd voor 

deze test de schijf in uw vingers of tussen stokjes en gebruik een houten hamer of het 

handvat van een schroevendraaier om zo’n 20 tot 50 mm vanaf de buitenkant van de 

schijf te kloppen. Indien er een scheur in de schijf zit, klinkt het dof. 

Gebruik onderstaande tips voor de geluidstest: 

(1) ) Gebruik een houten hamer of het handvat van een schroevendraaier.

(2) ) Tik op de schijf op de plaats zoals aangegeven in onderstaande tekening, 45° in

linker- en rechterdeclinatie,  20 tot 50 mm van de buitenkant van de schijf. 

(3) Controleer de hele schijf op scheurtjes.

(4) ) De schijf produceert een metaalachtig geluid wanneer er geen scheurtjes in zitten.

Wanneer de schijf een dof geluid produceert, zitten er scheurtjes in. 

(5) ) De slijpschijf klinkt dof wanneer er een scheur in zit.

(6) ) Er is geen verschil in geluid wanneer er geen scheur in zit.

(7) ) De schijf klinkt ook anders wanneer de binnenkoker los zit of de schijf vochtig is.

(8) ) De schijf kan beschadigd raken wanneer u er te hard op tikt, dus wees extreem

voorzichtig wanneer u deze test uitvoert. 

Controleer of er scheurtjes in de schijf zitten en zo niet, berg de schijf dan 

op. Pas er tijdens het verplaatsen van de schijf op dat de schijf niet valt of 

ergens tegenaan botst. Rol de grote schijven niet over de grond, maar gebruik 

een kar.



Omdat de schijven gemakkelijk beschadigd raken wanneer u ze opstapelt, is het 

beter om dik papier tussen de schijven te leggen of ze verticaal op te slaan. 

7.5 : Een schijf selecteren op snelheid (D: 203 mm) 

Zorg dat de perifere snelheid van de schijf groter is dan de standaard rotatiesnelheid 
van de spoel (voor deze machine: 3450 rpm/60 Hz) voordat u een slijpschijf 
selecteert. 



ONDERHOUD 

8.1 : Dagelijks onderhoud voor gebruiker 

WANNEER NR PUNTEN METHODE 
ONDERHOUDS-
METHODE 

VOOR 
GEBRUIK 

1 Is elk onderdeel van de 
machine schoon? 

Zicht Reinig 

2 Is de schijfbeschermer 
compleet? 

Zicht Maak compleet 

3 Zijn alle schakelaars 
normaal? 

Drukken Normaal, zie h. 6. 

4 Slijpschijf Zicht Geen schade, 3 cm van het 
werkstuk af. 

5 Hebben de geleiders 
voldoende glijmiddel? 

Zicht Er is glijmiddel aanwezig op 
de geleiders. 

6 Is er voldoende 
koelvloeistof? 

Zicht Boven de onderlimiet. 

7 Ligt het werkstuk stabiel? Duwen Werkstuk is erg stabiel. 

Tijdens 
gebruik 

1 Is de waarde normaal op 
de elektrische 
stroommeter? 

Zicht 

2 Is er sprake van 
afwijkende geluiden in 
de schijf en/of lagers? 

Gehoor Beoordeel op ervaring 

3 Is er ergens in de 
machine sprake van 
afwijkende vibratie? 

Aanraking Beoordeel op ervaring 

4 Zijn de vonken tijdens 
het slijpen normaal? 

Zicht Beoordeel op ervaring 

5 Is de kracht van de 
magnetische houder 
normaal tijdens het 
slijpen? 

Zicht Beoordeel op ervaring 

UF618-UF618M 
UF818-UF818M 



WANNEER NR PUNTEN METHODE ONDERHOUDS-
METHODE 

Na gebruik 

1 Niveau smeerolie. Zicht Boven de onderlimiet van de 
oliemeter. 

2 Posities schakelaars. Zicht In “off”-positie. 

3 Spoelschijf Zicht Geen schade, 3 cm van het 
werkstuk af. 

4 Niveau koelvloeistof. Zicht Boven de onderlimiet van de 
indicator 

5 Reinig elk onderdeel van 
de machine. 

Zicht Zet stroom uit, reinig tafel. 

6 Positie netspanning. Zicht In “off”-positie. 

N.B.: Indien er sprake is van een afwijking tijdens gebruik, stop en controleer de machine

dan onmiddellijk. 

8.2 Maandelijks onderhoud 

Gebied Hoofdpunten OPMERKINGEN 
Uiterlijk (1) Is de schijf in balans?

(2) Is de spoel beschadigd of
verroest?
(3) Is de elektrische bedrading
compleet? 
(4) Is de geleider beschadigd of
verroest?
(5) Is er een overvloed of tekort voor

het oliescherm?
(6) Is de flens beschadigd of
verroest?

Indien de beschermer van de 
bedrading (3) is gebroken, 
controleer de binnenkant. 
Controleer of het oliescherm (5) 
vlekken had. 

* Indien (7) oneffenheden had, slijp
gelijkmatig.

(7) Is er een oneffenheid op het
oppervlak van de tafel of de
magnetische houder?
(8) Zijn alle labels duidelijk
zichtbaar?



Elektrische 

onderdelen 

(1) Is de behuizing van de

schakelaar compleet?

(2) Is er koelvloeistof of stof

in de elektrische doos?

(3) Zijn de connectors van de

schakelaars beschadigd?

(4) Zijn de juiste zekeringen

aanwezig in de schakelkast?

(5) Is er een koperen aardingspin
aanwezig? (wanneer de PE-lijn niet
wordt gebruikt)
(6) Is de isolatie van de motor

of bedrading beschadigd?

(7) Is de bedrading losgeraakt?

(inclusief aardingsdraden)

(8) Zijn er zekeringen doorgebrand?

(9) Zijn alle schakelaars normaal?

(10) Zijn alle lampen normaal?

(11) Zijn er afwijkende tekenen

betreffende de elektrische

stroommeter & voltmeter?

(12) Zijn er afwijkende

geluiden of temperaturen in

de motor?

(13) Is de magnetische

houder normaal?

(14) Kan de lamp worden
aangezet?

* Controleer punten (1) tot (8)

met de stroom uit.

* Indien punt (3) licht beschadigd
is, slijp voorzichtig.

* Tijdens het controleren van

punt (4), schrijf de capaciteit

van de zekeringen op.

* De aardingsweerstand van de
koperen pin moet lager zijn dan
100 ohm voor punt (5).

* alle terminators in punt (6)

moeten de ohmwaarde

aannemen van de isolatie, wat

hoger moet zijn dan 1 M ohm.

* De losse bedrading van punt

(7) is meestal de reden van een

exotherme situatie.

* Schakelaars hebben

een drukknop.

* Controleer punt (13) met

het demagnetiserende

instrument.



 

 

 

 

 
 
 
 

Smeerolie (1) Bevat de olietank 

voldoende smeerolie? 

(2) Raakt de smeerolie 

aangetast? 

(3) Is de olievoorraad 

voldoende voor het doel? 

(4) Is de staat van de smeerolie 
geschikt voor de geleider en 
schroeven? 
(5) Is de olietoevoer 

geblokkeerd? 

(6) Lekt de olie uit de naden in 

de olieslang? 

(7) Is er een blokkade in het 

filter? 

(8) Vervangt u de koelvloeistof 
regelmatig? Raakt het aangetast? 

* Controleer de olietoevoer in 
punt (1) waar geschikte olie en 
volume is, en voldoende tijd 
voor de overdracht. Controleer 
ook de oliemeter. 
* Let op de kleur van de 

olie in de tank. 

* Controleer de oliemeter om 

te zien of de smeerolie 

normaal vloeit. 

* Let op de dalingssituatie in 
punt (5) van de olietoevoer. 
* Controleer de pomp op 
vreemde geluiden of vibraties. 
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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.

© Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl
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