GEBRUIKSAANWIJZING

HU 15M
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1.

Beschrijving
1.1.

Algemene informatie
Hydraulische pers is ontworpen voor:


het buigen en het rechtmaken van balken en profielen



het indrukken van naven en assen



het monteren en demonteren van lagers, naafbussen van naven



het persen, het uitsnijden, het vormen
De pers heeft een unieke oplossing voor de bediening met de hand of de voet

van de zuiger.
Deze machine kan o.a. in mechanische werkplaatsen, garages gebruikt
worden enz. maar is ook voor huishoudelijke gebruik bestemd. De machine is niet
ontworpen voor de montage op productielijnen of voor continudienst en voor het
werk met breekbare materialen dat gevoelig zijn voor scheurvorming tijdens de
bewerking. Om de gebruiksmogelijkheden van de pers te vergroten, is deze
uitgerust met speciale V prisma's.
Om het risico van schade te vermijden is het aanbevolen om de machine op de
juiste manier te gebruiken en alleen voor werkzaamheden waarvoor deze machine
is ontworpen.

1.2.

Technische gegevens
Specificatie pers

15ton HF2

30ton HF2

50ton HF2

Drukkracht

[kN]

147,15

294,3

490,5

Maximale druk

[bar]

382,2

374,6

399,5

Slag

[mm]

160

160

160

Gewicht

[kg]

≈134

≈172

≈314
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1,5

1,5

2,3

3

[dm ]

1,65

1,65

2,5

Snelheid ”1”

[mm/cykl]

0,96

0,47

0,3

Snelheid ”2”

[mm/cykl]

7,84

3,84

2,46

Hydraulisch systeem
Tank capaciteit
Systeem capaciteit

[dm ]

Gebruiksomstandigheden
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1.3.

Afmetingen

H

K

E

G

I

A

J

D
B

C
F

Afmetingen

1.4.



15ton
HF2

30ton
HF2

50ton
HF2

A

[mm]

1880

2030

2050

B

[mm]

690

695

925

C

[mm]

600

640

760

D

[mm]

555

560

750

E

[mm]

190

230

300

F

[mm]

825

830

1100

G

[mm]

100

115

115

H

[mm]

115

155

155

I

[mm]

900

920

920

J

[mm]

215

255

325

K

[mm]

82

115

140

Standaard uitrusting

V prisma's
Olietrechter

2 stukken
1 stuk
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2.

Algemene veiligheidsbeginselen
2.1.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Werkveiligheid van de hydraulische pers kan alleen gegarandeerd worden indien alle
nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
Voor het beginnen met de werkzaamheden is de gebruiker verplicht om zich te
verzekeren dat:
-

de machine wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming;

-

de machine in een goede staat is die geen twijfels op roept en de
beschermmende onderdelen regelmatig zijn gecontrolleerd;

-

de waarschuwingsaanwijzingen, geplaatst op de machine, niet verwijderd en
goed leesbaar zijn;

-

alle handelingen met betrekking tot de bediening van de machine zijn uitgevoerd
overeenkomstig de aanwijzingen;

-

2.2

bij de reparatie heeft men gebruik gemaakt alleen van originele onderdelen;

Fundamentele veiligheidsbeginselen

Voor het beginnen met werkzaamheden moet men de staat van de machine
nauwkeurig controleren. Alle versleten of beschadigde onderdelen dienen direct
vervangen te worden. Alle onderdelen dienen in goede staat en op een veilige plaats
bewaard te worden. Moeren en schroeven vastdraaien om de uitrusting in een goede
staat te houden.
Tijdens het werk van de machine, wanneer de zuiger
zich omlaag en omhoog verplaatst, plaatst uw handen
niet in de werkruimte. Als de operator toevallig met zijn
handen of andere deel van zijn lichaam in de werkruimte
komt, kunnen ze door de schuivende zuiger geplet
worden.
De operator en derde personen dienen zich verzekeren ervan dat hun handen (of
andere delen van hun lichamen) nooit in de buurt van gevaarlijke werkruimte van de
machine komen.
Men mag de machine niet in een voor brandgevaarlijke zone gebruiken.
Men mag de machine niet in de openruimte tijdens, welke vorm van neerslag ook
gebruiken. De operator dient met persoonlijke beschermingsmiddelen uitgerust te zijn
zoals: een beschermende bril en nauwsluitende kleding.
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Tek. Schema van het toepassen van
maximale drukkracht bij lange slag – niet
aanbevolen

Tek. Schema van het toepassen van
maximale drukkracht bij korte slag

De maximale drukkracht kan alleen voor een korte tijd opgelegd worden.
Men moet de situatie vermijden dat drukkracht op het te bewerken voorwerp wordt
uitgeoeffend, terwijl de zuigerstang meer dan ¾ van zijn eigen lengte uitgeschoven is.
Vergeet niet dat het manometer met de glycerine gevult is en het wijzen van werkelijke
drukkracht vindt plaats na een paar seconden. De machine mag niet in horizontale
positie gebruikt worden.

2.3

Andere gevaren

Voor het opstarten van de machine dient men de volgende handelingen uitvoeren:
-

Controleer de machine met betrekking tot alle zichtbare beschadigingen. De
storingen moeten meteen gerepareerd worden. De machine mag alleen gebruikt
worden als alles in orde is.

-

Beveilig alle losgemaakte leidingen en sluitstukken.

-

Onthoud: Kinderen doen hun ouders vaak na, houd de pers buiten het
bereik van kinderen.

-

Modificatie van de machine: Vanwege veiligheidsoverwegingen, zijn de
gebruikers niet bevoegd om welke modificatie dan ook aan de machine uit te
voeren.
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2.4 De pers niet gebruiken als:
1.

De operator heeft de gebruikershandleiding niet gelezen.

2.

De werkzaamheden die hij wilt uitvoeren niet overeenstemmen met de
aanwijzingen in de gebruikershandleiding.

3.

De pers niet compleet is of gerepareerd is met gebruik van niet-originele
onderdelen.

4.

De operator de staat van de pers (in het bijzonder de staat van de hydraulische
leidingen) niet heeft gecontroleerd.

5.

De beveiliging tussen reliëf-ventiel en pomphuis beschadigd is – wijst op inbreuk
van derden.

Beveiliging
Miejsce
zabezpieczenia

6.

Onbevoegde personen aanwezig zijn in het bereik van de werkzaamheden van
machine.

7.

Werkzaamheden voortzetten wanneer de wijzer van het manometer het rode
veld op de schijf bereikt.

Voer nooit de laswerkzaamheden op de tafel van de
pers uit.
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3.

Bediening van de pers
3.1.

De pers gebruiksklaar maken

Voor het eerste gebruik van de pers op een bepaalde dag, moet men de zuiger een
paar keer naar de middelste positie verplaatsen en weer omhoog te zetten. Vervolgens
dient men deze handeling herhalen en de zuiger op de totale lengte van de slag
verplaatsen (men moet wel het moment vermijden dat de zuiger tegen het onderstel of
tegen de klep komt). Deze handelingen zorgen voor het verwijderen van de lucht uit het
hydraulisch systeem en een goede smering van de zuiger en de zuigerstang.
De persen zijn uitgerust met een hydraulische cilinder met een intern veiligheidsventiel.
Na het bereiken van de maximale druk in het hydraulisch systeem zal bij een niet goed
afgedicht reliëf-ventiel de olie ontsnappen naar buiten het systeem.

3.2.

Bediening met de voet

Om de zuigerstang met de voet te kunnen bedienen dient men de hendel van de pomp
in de richting (1) schuiven – de blokkade ontgrendelen en daarna omlaag verplaatsen,
richting (2).

1

2
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De bediening van de zuigerstang van de pers is mogelijk door op de hendel van de
hydraulische pomp met voet te drukken [3], wat een beweging omlaag veroorzaakt,
indien het terugslagventiel is gesloten [1]. De pers kan niet met twee snelheden werken.
Men mag niet vergeten dat de pers de maximale kracht bij het open ventiel verkrijgt [2]
(en de kleinste slag van de zuigerstang). De zuigerstang gaat terug naar de rustpositie
na het openen van het ventiel [1].

3.3.

Bediening met de hand

Voor de handmatige bediening van de pers dient men de hendel van de hydraulische
pomp omhoog te verplaatsen tot het moment van automatische blokkering. De
bediening van de zuigerstang is gelijk als bij de voetbediening (zie 2.2)
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3.4.

Regelmatig gebruik

Het bewerkte voorwerp moet men op de werktafel plaatsen, direct voor de zuigerstang.
De drukpunt moet samenvallen met de as van de zuigerstang. Er bestaat een risico
van het barsten (vooral in geval van geharde en afgegoten elementen) of de
verschuiving van het element onder de zuigerstang ten gevolge van de veerkracht van
het bewerkte voorwerp. In dit geval moet men het omhulsel rond het voorwerp
installeren en de operator moet zich op een veilige afstand bevinden.
Het is verboden om de intrekbeweging van de zuigerstang te gebruiken voor
welke werkzaamheden dan ook (bv. het trekken).

Tłoczysko
Zuigerstang

Zuigerstang
Tłoczysko
Bewerkte voorwerp
Przedmiot
obrabiany

Zuigerstang
Tłoczysko
Bewerkte
Przedmiot
voorwerp
obrabiany

Tafelprasy
van de
Stół
pers

Tafelprasy
van de
Stół
pers

Tek. Voorbeeld toepassing van de pers
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Bewerkte
Przedmiot
voorwerp
obrabiany
Tafelprasy
van de
Stół
pers

3.5.

Positie afstelling van de werktafel

De machine is uitgerust met de openingen in de romp bestemd voor een goede
afstelling van de werktafel. Dit stelt de operator in staat een breed scala voorwerpen op
de werktafel te leggen. De werktafel is met de romp van de pers verbonden door
middel van de blokkeringsbouten.
LET OP!!! Het afstellen van de positie van de werktafel moet uitgevoerd worden
door twee personen!
Als het nodig is om de positie van de werktafel te wijzigen, dient men eerst de werktafel
voorzichtig omhoog op te tillen tot het onthullen van de afstelring tussen de
blokkeringsbouten en openingen in de werkafel. Vervolgens kan men de
blokkeringsbouten voorzichtig uithalen en de beweging van de werktafel tot de vereiste
positie afstellen. Daarna plaatst men de blokkeringsbouten in de openingen tot de
afstelringen leunen op de frame. Laat de werktafel zakken tot het moment wanneer de
afstelring tussen de romp en de rand van de werktafel geplaatst is.
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4.

Service en technische ondersteuning
4.1.

Montage

Stap 1: Het onderstel[1] aan de vier boorgaten van de persomhuizing richten en de
bouten[2] bevestigen
Attentie: De 2 delen van het onderstel[1] zijn uitwisselbaar.
De bouten[2] zijn M12 – bouten, in totaal 8 stuks.
Stap 2: Het pomppositieplaatje[3] demonteren en verwijderen. De greepordening[4]
aanbrengen en de 2 positiestiften[5] inbrengen, daarna de positiestiften met de
positieringen[6] vasttrekken.
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4.2.

Eerste gebruik

Voor het beginnen met werkzaamheden dient men:


in verticale positie plaatsen en de stabiliteit tijdens de werkzaaheden verzekeren



op de ondergrond bevestigen



Schroef moer [1] los en vervang deze door moer [2].
N.B.: Moer [1]: zonder gat,
Moer [2]: mét gat



de zuiger een paar keer naar de middelste positie en weer omhoog verplaatsen



de handeling herhalen maar door het schuiven van de zuiger op totale lengte van
de slag (om het hydraulisch systeem ont te luchten)



de vulplug opendraaien [2] en het niveau van de olie controleren – olie dient het
niveau van 20mm onder de vulopening te bereiken,



indien nodig, hydraulieke olie HL22 bijvullen.
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4.3.

Service na zes maanden



Controleer alle verbindingsstukken en draai alle losse verbindingsstukken vast.



Controleer de bouten die het cilindersysteem aan de romp van de machine
verbindt, en als het nodig is, draai deze vast.



Indien lekkage van olie bij verbindingen, maak ze open en vervang de
afdichtingen. Als helpt dit niet om het probleem op te lossen, vervang de hele
connector.



Iedere 18 maanden of iedere 1500 werkuren vervang de hydraulieke olie; gebruik
daarvoor olie HL22 (verbruikte olie moet warm zijn tijdens het afzuigen).

4.4.

Transport van de pers

De machine kan getransporteerd worden door middel van de heftruk. Het gebruik van
de heftruk is alleen toegestaan als de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen.
Tijdens transport, dient de werktafel in zijn onderste positie geplaatst te worden en de
olie tank beveiligd tegen eventuel lekken.

4.5.

Omstandigheden en werkomgeving van de machine



Maak alleen gebruik van de pers in schone, droge en stofvrije ruimte.



Omgevingstemperatuur: +5 tot +50 °C.



Luchtvochtigheid: max. 90%: niet-condenserend.



De pers dient bevestigd worden aan de ondergrond.



Verzeker u zich ervan dat de machine goed bevestigd is.



Verzeker u zich ervan dat de hydraulische leidingen voldoende ver van de
werkruimte lopen.
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5.

Gebruikershandleiding van V prisma's
5.1.

Werkvlakken prisma's

werkvlak
powierzchnia robocza

Werkvlak 1
Gebruikt om met de vlakke
elementen te werken bv. platen,
plinten.

werkvlak
powierzchnia

robocza
Werkvlak 2
Vormt de oppervlakte van het
werkblad met een lagere
nauwkeurigheid.

kenmerk
cecha

werkvlak
powierzchnia

robocza

Werkvlak 3
Vormt een prisma om met de ronde
elementen te werken bv. staven,
buizen, assen

kenmerk
cecha
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5.2.

Veiligheidsbeginselen bij gebruik van prisma's



maak gebruik van prisma's alleen overeenstemming met 5.1;



maak de werkvlak van de tafel van de pers schoon voor het plaatsen van prisma's;



verzeker u zich ervan dat de oppervlakten van prisma's vastgehecht aan de werktafel
van de pers schoon zijn;



druk moet gelijkmatig op beide prisma's uitgespreid worden;



druk op de prisma kan niet de helft van maximale drukkracht van de pers
overschrijden;



Het is verboden om de misvormde, gescheurde of op andere manier
beschadigde prisma's te gebruiken.

6.

Hydraulisch schema
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7. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II, punt 1A van de Machinerichtlijn)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur,
verklaart hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema-machine:
HU 15M
conform de basisvereisten is van de:
• Machinerichtlijn: 2006/42/EG
Veghel, Nederland, januari 2015

L. Verberkt
Directeur
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