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and after turning the handle 1-8 to the position in the picture, turning the dial to 
the needed cutting depth, and aline with “0” of box size, and then turn handle 1-8 
to the position in the fig.4.3, adjusting slightly until aline with “0”, and clamp 
handle 1-8 using clamp knob on the other end, push handle 1-7, switch on feed 
switch, when cutting depth reaches preset stroke value，handle 1-15 is put up 
automatically and complete cutting. 
4.8 Operated procedure of stopping the machine： 
4.8.1 Put up automatic feed handle 1-15, disconnect automatic feed.  
4.8.2 Push moving handle 1-9 of the spindle, disconnect automatic feed. 
4.8.3 Clamp headstock and column. 
4.8.4 Stop the running of main motor by pushing the button.  
4.8.5 Turn off the coolant switch. 
4.8.6 Turn off the switch of the main power supply. 
ATTENTION： 
1. When drilling to the critical state of demand size，feed capacity must be 

minished to avoid destroying the tool. 
2. If operating wrongly, the worker must push the red emergency-stop button (1-1) 
on the plate of the headstock at once. 
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Figure 7.1 
7.2.2 Adjustment of column clamp force 

The bolt 3 is used for adjusting the clearance of the inside and outside 
cone-shaped surface of column. Please force bolt uniformly when adjusting bolt. 
Use the nut 7 to adjust the column’s clamping force. If operator bears 1568N 
force on the end of arm, the column can’t be swiveled, but it can swivel after 
loosened and bear 29N horizontal strength, please screw down bolt 6 and screw 
nut 7. 
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RadIaalbooRmachIne cRdm 3050x16/1
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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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. 

aanvullende veIlIgheIdsvooRschRIften
• Alle bewegende onderdelen (ram, sledes, enz.) moeten worden geklemd voordat de machine op zijn plaats gezet 

of verplaatst wordt.
• Voor de machine in gebruik wordt genomen, moet gecontroleerd worden of alle hendels en bewegende 

onderdelen makkelijk geklemd en vrijgegeven kunnen worden. De sledes moeten makkelijk heen en weer 
bewogen kunnen worden. Controleer de werking van de noodstop, de instelling van de fases en de aarding van de 
machine.

• Klem de werkstukken en gereedschappen goed vast, deze mogen nooit los kunnen raken.
• Voor het uitvoeren van een bewerking moeten de kolom en spilkop goed worden geklemd.
• Het toerental en de voedingssnelheid hangen af van de boordiameter en het materiaal. Zie hiervoor ook de tabel 

met toerentallen en snelheden aan de voorzijde van de kop. Het niet opvolgen van deze instellingen leidt tot 
beschadigingen aan de machine.

• De hendel voor het uitladen van de spindel draait wanneer gebruik wordt gemaakt van spindelvoeding. De 
operateur moet uit de buurt van dit draaiende deel blijven. Het niet opvolgen van deze waarschuwing leidt tot 
persoonlijk letsel.

• De boorkopbeschermkap moet tijdens het boren altijd worden gebruikt.
• Schakel de machine uit en koppel deze los van de stroomtoevoer voordat reparatie-of 

onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
• In noodsituaties, druk op de noodstop en daarna op de aan/uitschakelaar. De machine mag pas weer worden 

ingeschakeld als de fout of de noodsituatie is opgelost.
• Alleen gekwalificeerd vakpersoneel mag met de machine werken.

aanvullende veIlIgheIdsvooRschRIften met betRekkIng tot het gebRuIk
• Zolang de machine niet met ankerbouten op het fundament is vastgemaakt, mag de hijskabel niet worden 

losgemaakt.
• Het vervangen van onderdelen, het monteren van de boor, het verwijderen van spanen en het oplossen van 

problemen mag nooit bij lopende motor gebeuren.
• De spindel mag bij automatische voeding nooit de minimale of maximale uitlading overschrijden. Indien dit wel 

noodzakelijk is, moet de automatische voeding worden uitgeschakeld en de spindel handmatig naar boven en 
beneden bewogen worden.

• De ram mag niet meer dan 180º gedraaid worden.

Draag altijd een veiligheidsbril!
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2. kenmeRken

Capaciteit boorkop 50 mm

Uitlading min/max 350-1600 mm

Verplaatsing spilkop 1250 mm

Afstand spindel-voetplaat min/max 320-1220 mm

Verticale verplaatsing ram 580 mm

Ram draaibaar 180º

Boorspindelopname MK5

Toerentalbereik 25-2000 omw/min

Aantal toerentallen 16

Voedingsbereik 0.04-3.2 mm/omw

Aantal voedingen 16

Verplaatsing pinole 315 mm

Boordiepte 122 mm

Motorvermogen 4 kW

Vermogen motor ram 1.5 kW

Vermogen hydraulische motor 0.75 kW

Vermogen motor koelpomp 0.09 kW

Gewicht 3500 kg

Afmetingen 2500 x 1070 x 2840 mm

Wijzigingen voorbehouden.

3. toepassIngen en weRkomstandIgheden

3.1 toepassIngen van de machIne
Deze radiaalboormachine is geschikt voor o.a. het boren, tappen en ruimen van grotere gietijzeren of stalen 
werkstukken volgens de volgende capaciteiten:

Gietijzer Staal
Boren ø 50 ø 50

Tappen M20 x 2.5 M16 x 2

3.2 weRkomgevIng
• De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.
• De machine mag niet worden blootgesteld aan stof.
• Plaats de machine niet in een ruimte waar explosiegevaar aanwezig is.
• De machine mag niet worden blootgesteld aan corrosieve dampen, die het metaal aantasten of inwerken op de 

isolatie.
• Plaats de machine niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan sterke schokken, trillingen of hitte.
• Het geluidsniveau bedraagt < 85 dB(A).
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4. tRanspoRt en InstallatIe

Alle bewegende delen zijn vastgeklemd en mogen niet worden ontgrendeld voordat de machine volledig 
is geïnstalleerd.

4.1 fundament

Zie afbeelding 1
De machine moet op een fundament van 2350 x 1300 mm worden geplaatst. Het fundament moet minimaal 500 
mm dik zijn. Laat minimaal 800 mm ruimte rond de machine om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de 
machine uit te kunnen voeren. Tevens is er zo voldoende ruimte om de ram makkelijk te draaien.

4.2 machIne veRplaatsen

Zie afbeelding 2
Wanneer de machine is uitgepakt, moet de werktafel van de machine worden losgeschroefd. Draai de werktafel 
90º horizontaal en laat deze neer op het zwaartepunt van de machine. Schroef de tafel weer vast op de machine en 
bevestig de hijskabels zoals aangegeven in de afbeelding. Plaats zacht materiaal tussen de hijskabels en de machine 
om beschadiging van de machine te voorkomen.

4.3 InstallatIe
• De ankerbouten moeten in het fundament worden verankerd. Plaats daartoe pasringen onder de bodemplaat.
• Verwijder de laag antiroestmiddel of vet van de machine. Gebruik hiervoor petroleum.
• Stel de machine middels pasringen waterpas. 
• Verwijder schroef op de kolom en sluit de olieleiding aan.
• Verwijder de losse plaat die de ram aan de linkerkant klemt.

4.4 elektRIsche InstallatIe

Het aansluiten van de machine op de stroomtoevoer, de aarding en het aansluiten van de bekabeling van 
de motor mag alleen door een gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd.

Zie afbeelding 3
Controleer of de fases goed zijn aangesloten. Druk op de knop (3-18, afb. 3) voor het vrijgeven van spilkop en kolom 
en controleer dat de kop wordt vrijgegeven. Druk op knop 3-19 om de kop weer te klemmen. Druk op knop 3-3 en 
controleer dat de ram ongeveer 10 mm stijgt.

4.5 ReInIgIng
• Druk op knop 3-2 (afb. 3) om de ram ongeveer 10 mm te laten dalen. Verwijder met een zachte doek de laag 

antiroestmiddel van de kolom. Druk weer op de knop om de ram 10 mm te laten stijgen en verwijder wederom de 
laag antiroestmiddel. Herhaal dit totdat de kolom helemaal schoon is.

• Ontgrendel de spilkop en draai deze met behulp van handwiel 3-10 naar links en verwijder het antiroestmiddel 
van de ramgeleiding. Klem de spilkop weer in de originele uitgangspositie.

• Smeer de kolom met olie. Laat de ram 50 mm dalen en reinig de kolom. Smeer het schoongemaakte deel weer in 
en laat de ram 100 mm stijgen. Reinig de kolom en smeer hem weer. Gebruik een zachte doek om krassen op de 
kolom te voorkomen. 

• Smeer alle punten zoals aangegeven in afb. 17 en op basis van de smeertabel.
• Beweeg de ram naar het hoogste punt en laat hem dan gecontroleerd snel dalen. Controleer dat de eindschakelaar 

werkt en de ram niet doorschiet.

4.6 wateRpas stellen
Stel de machine waterpas door stalen plaatjes onder de machine te leggen (afb. 1). Doe dit in de volgorde 1, 2, 3, 4 
zoals aangegeven in het funderingsschema. In zowel de langs- als de dwarsrichting is een afwijking van 0.004/1000 
mm toegestaan.

Controleer de machine op lekkages. De machine moet met olie zijn gevuld tot aan de rode lijn op het 
oliepeilglas. Boven de rode lijn is niet toegestaan.

4.7 InbedRIjfstellIng
• Schakel de machine in en controleer of alle onderdelen normaal functioneren of bewogen kunnen worden. De 

spindel moet vrij kunnen draaien, de voedingssnelheid en het toerental moeten eenvoudig te wijzigen zijn, de ram 
moet kunnen dalen of stijgen, enz.

• Laat de machine 30 minuten zonder belasting draaien voordat u hem gebruikt.
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5. bedIenIngselementen

5.1 oveRzIcht bedIenIngselementen

Zie afbeelding 3

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving
3-1 Noodstop 3-15 Keuzehendel automatische/handvoeding

3-2 Drukknop ram laag 3-16 Schakelaar machineverlichting

3-3 Drukknop ram hoog 3-17 Handwiel fijnvoeding

3-4 Drukknop hoofdmotor uit 3-18 Drukknop vrijgeven spilkop-kolom

3-5 Drukknop hoofdmotor aan 3-19 Drukknop klemmen spilkop-kolom

3-6 Keuzeknop klemmen spindel-kolom 3-20 Knop afstellen koelvloeistof

3-7 Hendel instellen boordiepte 3-A Klemmen (hydraulisch)

3-8 Hendel fijnvoeding 3-B Vrijgeven (hydraulisch)

3-9 Handwiel spindelbeweging 3-C Voorkeuze kolom vrijgeven / klemmen

3-10 Handwiel verplaatsing spilkop 3-D Symbool automatische / handvoeding

3-11 Knop instellen voeding spindel 3-E Symbool hydraulisch klemmen / vrijgeven

3-12 Knop instellen toerental spindel 3-F Symbool kolom / kop klemmen / vrijgeven

3-13 Knop instellen draairichting spindel 3-G Symbool kop klemmen / vrijgeven

Zie afbeelding 4

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving
4-1 Hoofdschakelaar (rood) coolant Koelmiddel

4-2 Spanningsindicator danger sign Waarschuwingsteken

4-3 Knop koelpomp aan/uit general supply Netvoeding

5.2 machInedelen

Zie afbeelding 5

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 
1 Spilkop 4 Werktafel

2 Ram 5 Voetplaat

3 Boorkopbeschermkap 6 Kolom

5.3 technIsche kenmeRken
• De ram kan 180º ten opzichte van de kolom gedraaid worden.
• De ram kan naar boven en beneden bewogen worden.
• De spilkop kan naar links en rechts over de geleidingen van de ram bewogen worden.
• De machine beschikt over 16 toerentallen met een bereik van de spindel van 25-2000 omw/min.
• Ook zijn er 16 voedingen met een bereik van 0.04-3.2 mm/omw.

5.4 Ram hoog/laag
De motor op de kolom drijft de ram aan waarbij de op- en neergaande beweging wordt overgebracht door een 
schroefmoer. Op deze moer is een aanslag met eindschakelaar bevestigd die voorkomt dat de ram onverwacht 
doorschiet.

5.5 klemmen spIlkop en kolom
Het klemmen van spilkop en kolom vindt plaats door middel van een ruitvormig blok dat wordt aangedreven door 
oliedruk. Het klemmen van spilkop en kolom kan gelijktijdig of afzonderlijk plaatsvinden.
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6. machIne In gebRuIk nemen

6.1 algemeen
• Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine inschakelt.
• De machineoperateur moet op de hoogte zijn van de voorschriften voor bediening en onderhoud van de machine.
• Houd u aan de smeervoorschriften. Smeer de machine regelmatig.
• Verwijder de laag antiroestmiddel of vet van de machine. Smeer de machine volgens de smeervoorschriften. 
• Controleer de machine, door deze op alle snelheden van laag naar hoog enige tijd onbelast te laten draaien.

Zie afbeelding 3 en 4

Stel de machine als volgt in bedrijf:
• Schakel de machine in, druk op knop 4-3 (afb. 4) om de koelpomp in te schakelen en op knop 3-16 (afb. 3) om de 

machineverlichting in te schakelen.
• Leg het werkstuk op de werktafel en klem het stevig vast.
• Plaats de ram m.b.v. knop 3-2 en 3-3 op de gewenste hoogte (afhankelijk van het werkstuk).
• Draai knop 3-6 om de klemwijze van spilkop en kolom te selecteren.
• Druk op knop 3-8 om de spilkop en kolom vrij te geven.
• Draai handwiel 3-10 en stel de spilkop juist af.
• Trek aan handwiel 3-10 om de ram in de juiste positie te draaien.

6.2 automatIsche voedIng

Zie afbeelding 3

• Druk op knop 3-5 (afb. 3) om de motor te starten. Draai de stelknop 3-12 van de voeding naar het gewenste 
toerental.

• Draai knop 3-12 naar de gewenste voedingssnelheid.
• Kies de juiste boordiepte.
• Druk voedingshendel 3-15 naar beneden om automatische voeding te selecteren.
• Trek aan hendel 3-9 om de automatische voeding te activeren.
• Wijzig het spindeltoerental door als de machine uitgeschakeld is, hendel 3-13 ongeveer 3 seconden naar beneden 

te drukken.  Plaats de hendel horizontaal en dan naar links, de automatische voeding kan nu worden gestart.

6.3 handvoedIng

Zie afbeelding 3

• Voor handvoeding duwt u hendel 3-9 (afb. 3) naar binnen om de automatische voeding uit te schakelen.
• Wanneer de automatische voeding niet is ingeschakeld, kan meteen voor handvoeding worden gekozen door 

handwiel 3-9 naar links te draaien.

6.4 tappen 

Zie afbeelding 3

• Druk op knop 3-5 (afb. 3) om de motor in te schakelen.
• Draai knop 3-12 naar het gewenste spindeltoerental.
• Druk hendel 3-13 ongeveer 3 seconden naar beneden en daarna omhoog en naar rechts. Er kan nu met tappen 

worden begonnen.
• Wanneer de gewenste diepte is bereikt, draai hendel 3-13 naar links om het gereedschap uit het werkstuk te 

bewegen.

6.5 toeRental spIndel wIjzIgen

Zie afbeelding 3 en 6 

Duw hendel 3-13 naar boven en draai de spindel voorzichtig met de hand. Duw de hendel naar beneden in de 
positie voor het wijzigen van het toerental, totdat de spindel begint te draaien. Beweeg de hendel daarna naar links 
om de spindel naar links te laten draaien.
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6.6 dRaaIRIchtIng spIndel wIjzIgen

Zie afbeelding 3 en 6

Na het inschakelen van de motor moet hendel 3-13 naar links of rechts worden bewogen om de spindel naar links of 
rechts te laten draaien.

6.7 voedIng pInole

Zie afbeelding 3

6.7.1 automatIsche voedIng
Duw hendel 3-15 (afb. 3) naar beneden en trek hendel 3-9 naar u toe om de automatische voeding te activeren.

6.7.2 handvoedIng
Duw hendel 3-9 (afb. 3) naar binnen en draai deze. De beweging van de pinole vind nu op- of neerwaarts plaats.

6.7.3 fIjnvoedIng
Plaats hendel 3-15 (afb. 3) in een horizontale positie, trek hendel 3-9 naar u toe en draai handwiel 3-17.

6.7.4 Instellen booRdIepte

Zie afbeelding 3 en 7

Trek hendel 3-7 naar u toe en draai hendel 3-8 in de positie zoals aangegeven in de afbeelding. Plaats de schaal op 
de gewenste boordiepte in. Stel de schaal gelijk aan de nulaanduiding van de schaal op de spilkop. Draai hendel 
3-8 weer totdat de nulaanduidingen met elkaar zijn uitgelijnd. Hou hendel 3-8 stevig vast, druk hendel 3-7 in om de 
voeding te activeren. Wanneer de boordiepte de ingestelde waarde bereikt, gaat hendel 3-15 automatisch omhoog.

6.8 machIne uItschakelen

Zie afbeelding 3

• Duw voedingshendel 3-15 (afb. 3) naar boven om de automatische voeding uit te schakelen.
• Duw hendel 2-9 naar beneden om de automatische voeding uit te schakelen.
• Klem de spilkop en de kolom.
• Druk op de stopknop van de motor om deze uit te schakelen.
• Sluit de koelmiddeltoevoer af.
• Zet de machine middels de stroomschakelaar uit.

Wanneer er een gat volledig door het werkstuk wordt geboord, moet de voeding verkleind worden om 
beschadiging van de boor te voorkomen.

In geval van nood, druk op de noodstop om alle machinefuncties uit te schakelen.
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6.9 pRobleemoplossIng

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden 
uitgevoerd.

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Hoofdmotor werkt niet Hoofdschakelaar staat uit Zet hoofdschakelaar aan

Startknop motor heeft los contact Controleer aansluiting startknop

Connector sluit niet Controleer aansluiting connector

Problemen met contact of 
elektrische bedrading

Controleer aansluitingen motor

Hendel voor wijzigen 
spindeltoerental werkt niet

Draairichting van koelpomp klopt 
niet, komt geen olie uit

Draai 2 fases van de motor om

Olielekkage bij spindel/buitenkant Oliepeil te hoog Oliepeil mag niet boven de rode lijn 
op het peilglas uitkomen

Spilkop kan niet geklemd worden Afstand tussen ram en kop is meer 
dan 55º

Stel speling in op 0,04 mm

Foute positie klemblok Geef de kop vrij, draai schroef 3 
(afb. 8) los, plaats blok 2 in de juiste 
positie en draai schroef weer vast.

Olielekkage Oliepeil mag niet boven de rode lijn 
op het peilglas uitkomen

Spilkop beweegt moeizaam Speling tussen geleiding en 
klemblok te groot

Controleer of schroef 3 vastzit

Lager beschadigd Vervang het lager van de drukplaat

Geen klemming kolom Verkeerde afstelling schroef op 
veerplaat

Stel de schroef opnieuw af

Speling tussen hendel en kolom Verklein speling met schroef 6 (afb. 
9). Draai de 4 schroeven van moer 7 
vast.

Oliedruk in hydraulisch systeem te 
laag

Stel oliedruk bij

Geen klemming ram Foute afstelling schroef 1 Verwijder de zij-afdekking, draai de 
klemmoer los en/of stel schroef 1 
opnieuw af. De speling moet 0.04 
mm bedragen.

Afslag te dicht op zuigerstang Stel de afslag opnieuw af.

7. InstellIngen

7.1 veIlIgheIdsInRIchtIngen
De beschermkap van de spindel moet bij elke bewerking worden gebruikt. De beschermkap mag tijdens de 
bewerking nooit worden geopend.

Druk bij noodgevallen altijd op de noodstop. Schakel de machine pas weer in als het probleem verholpen is. Laat de 
machine kort proefdraaien voordat u deze weer gebruikt.

7.2 klemkRacht pInole Instellen

Zie afbeelding 8
Draai schroef 2 los om onderdeel 3 te verplaatsen waardoor de klemkracht kan worden ingesteld. Schroeven 5 en 6 
moeten worden afgesteld zodat de juiste speling tussen de geleiding van arm en spilkop wordt bereikt. De spilkop 
moet makkelijk kunnen blijven bewegen. Draai de schroef weer aan.
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7.3 klemkRacht kolom Instellen

Zie afbeelding 9
Met schroef 3 wordt de speling tussen het oppervlak van de binnenste en buitenste kolom bijgesteld. De klemdruk 
wordt met moer 7 bijgesteld. Draai de schroef en de moer goed vast, maar zo dat de kolom kan draaien.

7.4 klemkRacht Ram Instellen

Zie afbeelding 10
Schakel de machine uit wanneer u de klemkracht van de ram instelt. Dit om te voorkomen dat de ram plotseling 
daalt. De ram mag niet geklemd zijn. Stel schroeven 1 t/m 4 zo af dat wanneer de ram geklemd is, een maatpet van 
0.04 mm niet in de opening tussen de oppervlakken past.

8. hydRaulIsch systeem
Het hydraulische systeem bestaat uit twee delen: het bedienings- en het klemsysteem.

8.1 bedIenIngssyteem

Zie afbeelding 11
Een regel- en keuzeventiel bevinden zich bovenin de spilkop. De ventielen voor het toerental en de voeding  
drijven 4 hydrocilinders aan, waardoor 16 toerentallen en 16 voedingen ingesteld kunnen worden. Het regelventiel 
drijft 5 hydrocilinders aan. Deze cilinders drijven de links- en rechtsbeweging, de rem, wijziging van het toerental en 
de neutrale instelling aan.

De oliedruk voor deze vijf cilinder is als volgt (+ = hoge druk, - = lage druk):

Olietoevoer
Spindel 1 2 3 4 5 6

Rechts draaien + - - - + -

Links draaien - + - - + -

Toerental 
wijzigen

+ + + - + -

Neutraal - - - + + -

Stop - - - - -

1: Hydrocilinder rechtsdraaien
2: Hydrocilinder linksdraaien
3: Keuzeventiel
4: Hydrocilinder neutrale positie
5: Uitlaat oliepomp
6: Inlaat teruggelopen olie

Wanneer het toerental gewijzigd wordt, komt olie onder hoge druk in het keuzeventiel waardoor de hydrocilinder 
voor het wijzigen van het toerental wordt geactiveerd. Onder hoge druk stroomt ook olie door de openingen van de 
hydrocilinder voor rechtsdraaien. Hierdoor drukt de gaffel met minder kracht op de frictieplaat voor rechtsdraaien. 
Hierdoor wordt de overbrengingscyxlus gestart. 
Indien het regelventiel zich in de stop-positie bevindt, stroomt de olie rechtstreeks van de pomp (5) naar de 
olieopvang (6). De olie kent dan een lage druk, waardoor de veer, die de hydrocilinder stopt, ontspant. Tevens wordt 
de druk op de frictieplaat groter en wordt de overbrengingscyclus afgeremd. De draaibeweging van de spindel 
stopt.

8.2 klemsysteem

Zie afbeelding 12
De spilkop, kolom en ram worden door middel van een ruitvormig blok geklemd en vrijgegeven. Het blok wordt 
aangedreven door twee zuigers die respectievelijk klemmen of vrijgeven. Het klemmen en vrijgeven van de spilkop 
en kolom kan zowel gelijktijdig als afzonderlijk plaatsvinden. Dit wordt geregeld via knop 1-6 (afb. 3) (links: kolom 
vergrendelen/vrijgeven, rechts: kop vergrendelen/vrijgeven, midden: kolom/kop vergrendelen/vrijgeven).
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8.3 koelIng
Bij elke bewerking moet er gekoeld worden. Druk op knop 4.3 (afb. 4) om de koelpomp te starten. Met knop 
3-20 (afb. 3) kan de hoeveelheid koelvloeistof worden ingesteld. De koelleiding moet goed zijn aangesloten. De 
koelvloeistof mag niet spatten. Gebruik been licht ontvlambare of schadelijke vloeistoffen.

8.3.1 koelvloeIstof veRweRken
Het koelreservoir bevindt zich aan de achterzijde van de machine. Vervang de koelvloeistof wanneer deze vuil is. Ga 
daarvoor als volgt te werk:
• Pak een lege bak en plaats deze onder het mondstuk van de koelleiding.
• Schakel de koelpomp in en laat de koelvloeistof in de bak lopen.
• Veeg resten weg met een doek.
• Vul het koelreservoir met schone koelvloeistof.

9. elektRIsch systeem

9.1 algemeen
De nominale spanning van de machine bedraagt 400 V/50 Hz, 3-fasen. De machine is uitgerust met 4 motoren:

M1 Spindelmotor

M2 Hefmotor ram

M3 Motor hydraulische pomp

M4 Motor koelpomp

9.2 elektRIsch schema

Zie afbeelding 13, 14 en 15

9.2.1 klaaRmaken vooR gebRuIk
Open de elektrische kast op de ram en schakel QF2, QF3, QF4, QF5 en rem QF6, QF7 en QF8 in. Sluit de elektrische 
kast weer.

9.2.2 hoofdschakelaaR
De hoofdschakelaar (QF1) wordt gebruikt om de stroomtoevoer in te schakelen. Waarschuwingslicht HL1 geeft aan 
dat er spanning op de machine staat.

9.2.3 motoRen
Druk op knop SB3 om spindelmotor M1 in te schakelen. Druk op knop SB2 om de motor uit te schakelen. De motor 
wordt beveiligd door een schakelaar (QF2) die de motor beschermt tegen overbelasting.

Druk op SB4 (hoog) of SB5 (laag) om de hefmotor M2 in te schakelen. Laat schakelaar SB4 of SB5 los om het proces 
te stoppen. De hefmotor is beveiligd met een eindschakelaar (SQ1) die het dalen/stijgen van de ram regelt en bij 
noodgevallen motor M2 uitschakelt.

Eindschakelaar SQ3 regelt het automatische klemmen van de ram. De ram kan niet worden geklemd wanneer zich 
een fout in het hydraulische circuit voordoet. Zo’n fout kan leiden tot een overbelasting van motor M3. Derhalve is 
deze beveiligd middels relais QF4.

De motor van de koelpomp M4 is uitgerust met een veiligheidsschakelaar (QF5) die de motor beschermt tegen 
overbelasting.

9.2.4 noodstop
Als de machine is ingeschakeld, kunt u deze snel met de noodstopknop SB1 uitschakelen. Om de machine weer in 
te kunnen schakelen, moet u eerst de vergrendeling van de noodstop opheffen. Draai daartoe de noodstop in de 
richting van de pijl.

9.2.5 ondeRhoud
Schakel de stroomtoevoer uit voordat u werkzaamheden aan het elektrische gedeelte uitvoert. Houdt het elektrische 
gedeelte schoon door regelmatig stof, vuil en vet te verwijderen. Gebruik geen zeer vluchtige vloeistoffen (zoals 
benzine) als schoonmaakmiddel. Om de machine goed te laten functioneren en is regelmatig onderhoud vereist. 
Laat daarom het elektrisch systeem eenmaal per jaar controleren.
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9.3 pRobleemoplossIng

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Spindel draait niet Verkeerde aansluiting fases Draai 2 fases om

QF2 onderbroken Reset QF2

M1 mist fase M1 goed aansluiten

Ram daalt niet QF3 onderbroken Reset QF3

M2 mist fase M2 goed aansluiten

Foute positie schakelaars SQ2/SQ3 Zie elektrisch schema

Problemen klemmen/vrijgeven QF4 onderbroken Reset QF4

M3 mist fase M3 goed aansluiten

Problemen koelsysteem QF5 onderbroken Reset QF5

M4 mist fase M4 goed aansluiten

10. smeRIng en ondeRhoud 
Goed en regelmatig onderhoud van de machine vergroot de levensduur van de machine en zorgt voor behoud van 
nauwkeurigheid tijdens de bewerking.

• Smeer de machine volgens de voorschriften. Maak het oliefilter van het hydraulisch systeem schoon. Zorg dat de 
olie niet vuil wordt.

• Reinig de geleidingen van ram en kolom.
• Vul de machine bij met olie, indien noodzakelijk.
• Verwijder spanen met een borstel van de tafel, voet en andere machinedelen.
• Vervang de koelvloeistof maandelijks.
• Maak de pinole schoon voordat u het gereedschap installeert.

10.1 smeeRtabel

Zie afbeelding 16 

Nr. Onderdeel Smeermiddel Interval Opmerking
1 Ram hoog/laag Olie nr. 32 Elke 3 maanden

2 Tandwielkast (onder) Olie nr. 32 Elke 3 maanden

3 Spil Olie nr. 32 Elke week Niet overvullen

4 Tandwielkast (boven) Olie nr. 32 Elke 3 maanden

5 Worm voor fijnverstelling Olie nr. 32 Elke maand Niet overvullen

6 Spillagers Lagervet Elke maand

7 Geleiding ram Olie nr. 68 Continu

8 Klemming Olie nr. 32 Elke 3 maanden

9 Geleidingsschroef arm hoog/laag Olie nr. 68 Eenmaal per week Niet overvullen

10 Kolom Olie nr. 32 Continu

11. ondeRdelentekenIngen

Zie afbeelding 17 tot en met 25
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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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