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Bewaar deze handleiding

U heeft de handleiding nodig voor de veiligheidswaarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen, de montage-instructies, de bedienings- en 
onderhoudsprocedures, de onderdelenlijst en het schema. Bewaar uw factuur bij deze 
handleiding. Bewaar de handleiding en de factuur op een veilige en droge plaats voor 
toekomstig gebruik. 

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING: Negeren van deze voorschriften kan leiden tot ernsige blessuers. 
Zoals bij alle machines zijn er bepaalde gevaren verbonden aan de bediening en het gebruik 
van de machine. Het gebruik van de machine met respect en voorzichtigheid zal de kans op 
persoonlijk letsel aanzienlijk verminderen. Als echter de normale veiligheidsmaatregelen over 
het hoofd worden gezien of genegeerd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel voor de bediener.

Deze machine is ontworpen voor bepaalde toepassingen van koud metaal snijden, 
bijvoorbeeld, het snijden van grotere staafstaal. Wij raden sterk aan om deze machine 
NIET te wijzigen en/of te gebruiken voor andere toepassingen dan waarvoor hij is 
ontworpen. Als u vragen heeft over de toepassing ervan, gebruik de machine niet totdat 
u contact met ons opneemt en wij u hebben geadviseerd.

Lees alle instructies voor het gebruik van dit gereedschap!

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 
1. Houd het werkgebied schoon. Rommelige gebieden nodigen uit tot verwondingen.
2. Let op de omstandigheden in het werkgebied. Gebruik geen machines of elektrisch

gereedschap in vochtige of natte ruimten. Niet blootstellen aan regen. Houd het
werkgebied goed verlicht. Gebruik geen elektrisch gereedschap in de aanwezigheid
van brandbare gassen of vloeistoffen.

3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in het werkgebied worden
toegelaten. Laat ze niet met machines, gereedschappen of verlengsnoeren werken.

4. Bewaar de inactieve apparatuur. Wanneer het gereedschap niet in gebruik is, moet
het op een droge plaats worden opgeslagen om roestvorming te voorkomen.
Gereedschap altijd afsluiten en buiten het bereik van kinderen houden.

5. Gereedschap niet forceren. Het zal het werk beter en veiliger doen tegen het tempo
waarvoor het bedoeld was. Gebruik geen ongeschikte hulpstukken om te proberen
de capaciteit van het gereedschap te overschrijden.

6. Gereedschap niet forceren. Gebruik geen ongeschikte hulpstukken om te proberen
de capaciteit van het gereedschap te overschrijden.

7. Kleed je goed aan. Draag geen losse kleding of sieraden omdat deze in bewegende
delen kunnen vast komen te zitten. Beschermende, elektrisch niet-geleidende
kleding en antisliptisch schoeisel worden aanbevolen tijdens het werk. Draag een
beperkende haarbedekking om lang haar te bevatten.

8. Gebruik oog- en oorbescherming. Draag altijd een ISO-goedgekeurde veiligheidsbril.
Draag een volgelaatsscherm als u metaalvijlsel of houtsnippers produceert. Draag
een ISO-goedgekeurd stofmasker of ademhalingstoestel bij het werken rond metaal
en chemische stof en nevels.
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9. Overreik niet. Houd te allen tijde de juiste houvast en evenwicht. Grijp niet over of
over een draaiende machine heen.

10. Gereedschap zorgvuldig onderhouden. Gereedschap scherp en schoon houden
voor betere en veiligere prestaties. Volg de instructies voor het smeren en
vervangen van accessoires. De handgrepen moeten schoon, droog en vrij van olie
en vet worden gehouden.

11. Blijf alert. Let op wat u doet; gebruik uw gezond verstand. Bedien geen gereedschap
wanneer u wordt geprobeerd.

12. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u een gereedschap gebruikt, moet
u zorgvuldig controleren of het onderdeel dat beschadigd lijkt te zijn, goed werkt en
of het naar behoren functioneert. Controleer op uitlijning en binding van bewegende
onderdelen, gebroken onderdelen of montage-armaturen en andere
omstandigheden die de goede werking kunnen beïnvloeden. Elk onderdeel dat
beschadigd is, moet op de juiste wijze worden gerepareerd of vervangen door een
gekwalificeerde technicus.

13. Beschermen tegen elektrische schokken. Voorkom contact met geaarde
oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, bereik en koelkasten.

14. Vervangingsonderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud alleen identieke
vervangingsonderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie.
Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met dit apparaat.
Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar bij de distributeur.

15. Gebruik het apparaat niet onder invloed van alcohol of drugs. Lees de
waarschuwingsetiketten op recepten om te bepalen of uw oordeel over de reflexen
tijdens het gebruik van drugs is verstoord. In geval van twijfel mag u het apparaat
niet gebruiken.

16. Verlaat de machine niet tot het tot een volledige stilstand komt.

17. Zorg ervoor dat de machine is losgekoppeld van de stroomtoevoer tijdens
onderhoud, afstelling of reparatie.

18.Houd handen en vingers altijd uit de buurt van het blad.
19. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de "UIT"-stand staat

voordat u het netsnoer aansluit.
20. Aard alle machines. Zorg er altijd voor dat uw machine goed is geaard. Dit kan het

gevaar van elektrische schokken verminderen.
21. Niet gebruiken in een gevaarlijke omgeving. Gebruik de machine niet op vochtige of

natte plaatsen en stel ze niet bloot aan regen. Houd het werkgebied goed verlicht.
22.Stop de machine voor onderhoud en bij het vervangen van accessoires zoals

messen, enz.

 Opmerking: De waarschuwingen en instructies in deze handleiding behandelen alle situaties 
die zich kunnen voordoen bij het gebruik van dit product.  Begrijp dat gezond verstand en 
voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd. Deze 
factoren moeten worden geleverd door de persoon die dit apparaat bedient. 
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INTRODUCTIE VAN DE MACHINE 

2.1  GEBRUIK:
  Deze machine wordt alleen gebruikt voor algemeen metaalsnijden binnen het 
bereik van de knipcapaciteit.  

2.2 Vereiste van de werkplaats

DEZE MACHINE IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK OP DE BOUWPLAATS:
 

- De hoogte boven de zeespiegel is niet meer dan 1000m;
- De temperatuurwaaier van lucht overschrijdt geen 5℃~40℃~40℃.
- De relatieve vochtigheid overschrijdt niet 50% bij een maximumtemperatuur van +40 ℃.
- Hogere relatieve vochtigheid kan worden toegestaan bij een lagere temperatuur (bijv. 90% 
bij 20℃).
- de verlichting van de werkzone moet minstens 500lux bedragen
- Bliksem teken geeft aan dat er een sterke kracht, let op het teken bij het gebruik van voor 
5, 5

2.3 De pijpuitklinker PTN12U aansluiten op de POWER SOURCE (

Het elektrisch vermogen van de PTN12U is 230V of 400V of 400V, 50Hz of 
110V 60Hz. Voordat u uw machine op een elektrisch systeem aansluit, moet u er 
zeker van zijn dat het motorvermogen overeenkomt met het elektrische systeem 
waarop u het apparaat wilt aansluiten. Wij raden u aan om een kabel van 
minimaal H07RN 3G 1,5mm2 te gebruiken om een verbinding te maken met het 
stopcontact. De gebruiker moet ook een overstroombeveiliging met een 
nominale stroom van 5A in het voedingscircuit voorzien.  
De PE-geleider van de voedingskabel moet stevig met de aarde verbonden zijn. 

2.4  Kenmerken van de pijpuitklinker PTN12U 

1. Voor buizen met een maximale wanddikte tot 3 mm staal.
2. Voor het verbinden en aan elkaar lassen van buizen in een hoek van 90°.
3. Meerdere buisdiameters gecombineerd in één apparaat.
4. Horizontale en verticale werking.
5. Ook geschikt voor dubbele aansluiting.

Werking 

Deze machine is een speciaal gereedschap om buizen aan het einde in R-boog te 
snijden, met een wanddikte van maximaal 3 mm staal. Reinig voor gebruik alle 
reserveonderdelen en installeer de machine volgens het montageschema. Bevestig de 
machine horizontaal of verticaal op tafel wanneer u ervoor kunt zorgen dat het snijblok 
gemakkelijk naar binnen kan bewegen. 
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Er zitten verschillende diameters in de machine: 
PTN12U voor 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, 1-1/4’’, 1-1/2’’, 2’’ 

Bij het gebruik, het uiteinde van de pijp in het betreffende gat steken, de snede 
afwerken door aan de handgreep te draaien. 

Attentie:

Slechts één maat pijp kon in één keer worden gesneden. Tijdens het gebruik 
mogen er geen restjes in de gaten zitten. 

ONDERDELEN LIST of PTN12U 

Part# Description Qty. Part# Description Qty. 

1 Stand  I 1 14 Body II 1 

2 Clamp Screw 6 15 Bolt M12 x 60 2 

3 Adapter washer 12 16 Blade II 1 

4 Stand  II 1 17 Pin 2 

5 Bolt M10 x20 5 18 Pin 1 

6 Bolt M10 x35 5 19 Blade III 1 

7 Bolt M10 x40 5 20 Body III 1 

8 Pin 2 21 Blade I 1 

9 Pin 2 22 Spring 1 

10 Cover 1 23 Spring 2 

11 Joint Plate I 1 24 Motor 1 

12 Body I 1 25 Bolt M10 x50 4 

13 Eccentric shaft 1 26 Key 1 
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EXPLOSIETEKENING van PTN12U 



8 



9 
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Our products are frequently updated and improved. Minor changes may not yet be incorporated in this manual. 
Always state the year of build, type and serial number of the machine in correspondence.

Manufacturer and importer assume no responsibility for defects which result from not reading the manual carefully 
or wrong use of the machine. No rights can be derived from this manual.

All rights reserved. No part of this booklet may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any 
other means without written permission from the publisher.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, the Netherlands. Internet: www.huvema.nl
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CE DECLARATION OF CONFORMITY
(in accordance with supplement II A of the Machinery Directive)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, the Netherlands, in the capacity of 
importer, is to be held responsible for declaring that the Huvema machines:

37041  PTN 12U

which this declaration relates to, are conform the following norms:

NEN-EN ISO 12100:2010, NEN-EN IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN-ISO 13849-2:2012

and meet the basic requirements of the:

• Machinery Directive 2006/42/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/EC
• Low Voltage Directive 2014/30/EC

Veghel, the Netherlands, January 2019

L. Verberkt
Managing director
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