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Freesbank FBB50 
 
1. Woord vooraf 
Deze handleiding is opgebouwd uit een algemeen gedeelte met veiligheidsvoorschriften. Hierna volgt een 
machinespecifiek deel met betrekking tot de werking van de machine, veiligheidsinstructies en pictogrammen. 
Dit wordt gevolgd door hoofdstukken die betrekking hebben op alle handelingen die met de machine 
uitgevoerd kunnen worden vanaf het moment dat de machine wordt uitgepakt totdat deze weer wordt 
afgedankt. Aan het einde van de handleiding is een bijlage. 
 
2. Algemene veiligheidsvoorschriften 
N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. 
 
Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren 
verbonden. Een juiste bediening beperkt deze risico's. 
Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico's onvermijdelijk. Houd u aan de algemene 
veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing. 
De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, 
geschiedt dit volledig op eigen risico van de gebruiker. 
Voor bepaalde onbeantwoorde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer. 
  
1. Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken. 
2. Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen. 
3. Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

handleiding zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van 
gereedschap. 

16. Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn! 
17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen 

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

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

(OFF) staat. 



 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 

 

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 men deze 
vóór (hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.   

 
Extra veiligheidsvoorschriften 
Denk er steeds aan dat: 
- bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine "UIT" moet staan en de machine spanningsloos zijn, 
- ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen worden. 
Ga niet over de machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden 
e.d. en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van de machine (werk nooit 
met een openstaande beschermkap). 
Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een veiligheidsbril. 
Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen. 
Laat de machine nooit onbeheerd achter. 
 
3. Kenmerken freesbank 
Boorspindelopname ...................................................................................................................................  ISO 50 
Toerentalbereik ...................................................................................................................... 18 – 1800 omw/min 
Aantal toerentallen................................................................................................................................................ 9 
Afstand spindel - tafel ......................................................................................................................  150 - 650 mm 
Afstand spindelas – verticale geleidebaan ................................................................................................ 520 mm 
T-slots (aantal/breedte)............................................................................................................................. 3/18 mm 
Afstand tussen T-slots ............................................................................................................................... 100 mm 
Tafelafmetingen ...........................................................................................................................  1400 x 400 mm 
Tafelverplaatsing (langs) ...............................................................................................................  800 x 400 mm 
Tafelverplaatsing (dwars) ............................................................................................................  1000 x 400 mm 
Verplaatsing spilbus................................................................................................................................... 105 mm 
Motorvermogen ..........................................................................................................................................  7,5 kW 
Voedingsmotor ............................................................................................................................................ 750 W 
Koelpomp....................................................................................................................................................... 40 W 
Afmetingen........................................................................................................................... 2290x1770x2120 mm 
Gewicht ....................................................................................................................................................  3660 kg 
 
Wijzigingen voorbehouden 
 
4. Gebruiksvoorschriften 
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de toepassingsmogelijkheden 
en beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s. 
 

 

Draag altijd een veiligheidsbril. 
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In de handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt: 

 

Gevaar!  
Een handeling of een situatie kan een gevaarlijke situatie opleveren die tot lichamelijk letsel 
en/of schade aan de machine kan leiden. 

 

 

Let op!  
Een tip of een geheugensteun met betrekking tot een bepaalde handeling. 

 

 

Stekker uittrekken!  
Aanwijzing dat de stekker uit het stopcontact moet worden gehaald om een veilige situatie te 
creëren.  

 
5. Transport en opslag 
De temperatuur tijdens transport en opslag moet liggen tussen - 25°C en + 55°C. 

Neem tijdens het transport de transportmarkeringen op de verpakking of de machine in acht. Laat de machine 
niet vallen en stel deze niet bloot aan overmatig trillen. Open de verpakking voorzichtig. Controleer de 
machine op beschadigingen of missende delen.  

 
Waarschuwing!  
Gebruik de machine nooit als er delen missen of beschadigd zijn. 

 

 
 

Afbeelding 1 - Transport 

Vervoer de machine met een vorkheftruck naar de definitieve plek. Refereer aan afbeelding 1 voor het 
plaatsen van de stalen hijskabels. Gebruik een kraan om de machine op zijn plek te tillen. Plaats doeken of 
ander zacht materiaal tussen de hijskabels en de machine om krassen en beschadigingen aan de lak te 
voorkomen. 

 

Let op!  
Plaats de kabels niet over hendels, handgrepen en handwielen. Beweeg de tafel helemaal naar 
voren voordat u de machine met de kraan optilt. De tafel moet in het midden van de console 
staan. Klem de hendels voor langs- en dwarsbeweging van de tafel. 
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6. Montage en installatie 
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine installeert of gebruikt. Controleer de werking van 
de klemhendels en het elektrische gedeelte. De machine moet goed op de aarde zijn aangesloten. 

 
 

Afbeelding 2 – Funderingsschema 

Plaats de machine op een egale betonnen ondergrond. Dit komt de nauwkeurigheid van de machine ten 
goede. Veranker de machine met bouten aan de ondergrond. Stel de machine waterpas. De afwijking moet 
minder dan 0,04 / 1000 mm bedragen in zowel langs- als dwarsrichting. 
 
7. Inbedrijfstelling 
7.1 Proefdraaien 
Voordat u de machine laat proefdraaien, moet de laag antiroestmiddel worden verwijderd van alle onderdelen. 
Gebruik daarbij geen metalen gereedschappen (schrapers) of andere hulpmiddelen die het oppervlak zouden 
kunnen beschadigen. Na het schoonmaken moeten alle blanke delen worden ingesmeerd met een dunne laag 
machineolie.  

Ontklem de hendels voor de langs-, dwars- en verticale beweging voordat u gaat proefdraaien. Vul vervolgens 
alle oliereservoirs met de juiste hoeveelheid en het juiste type olie. Vul ook het koelmiddelreservoir. Controleer 
of de handwielen en hendels soepel bediend kunnen worden. Controleer na het inschakelen van de machine 
of de fasen van de stroomtoevoer goed zijn aangesloten. 

Laat de spindel en de tafel ten minste 30 minuten onbelast draaien op het laagste toerental. Voer vervolgens 
het toerental langzaam op en controleer of het schakelmechanisme en de bedieningselementen goed 
functioneren. Controleer tijdens het proefdraaien of de olieverneveling in de console en de koelinstallatie goed 
functioneren. 
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8. Bediening 
8.1 Spindel 
De spindel is tandwiel aangedreven. 

TOERENTAL WIJZIGEN 
Het juiste toerental is afhankelijk van het materiaal dat verwerkt wordt en van de bewerking die erop wordt 
uitgevoerd. Op de tandwielkast bevindt zich een hendel voor het wijzigen van het toerental. 

 
Waarschuwing!  
Het toerental mag nooit bij lopende motor worden gewijzigd. 

 
FREZEN 
Gebruik bij frezen niet te lange gereedschappen. Klem alle bewegende delen die niet nodig zijn voor de 
bewerking die u uitvoert, bijvoorbeeld de bovenarm, klemhendels, enz. 
 
HORIZONTAAL FREZEN 
Voor horizontaal frezen: 
- Plaats de tafel zo dicht mogelijk op de kolom 
- Plaats de frees zo dicht mogelijk op de opsteekdoorn. 
 
8.2 Voedingssnelheid wijzigen 

Afbeelding 3 – Voedingssnelheid wijzigen 
De voedingskast bevindt zich onder de slede. In totaal zijn negen voedingssnelheden beschikbaar. Met de 
hendel (4, afb. 3) kan tussen de verschillende voedingssnelheden geschakeld worden. 

 
Waarschuwing!  
De voedingssnelheid mag nooit bij lopende motor worden gewijzigd. 
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LANGSVOEDING 
Aan beide uiteinden van de tafel bevindt zich een handwiel. De hendel voor automatische voeding (2, afb. 3) 
bevindt zich bij het midden van de tafel. De tafel kan ermee naar links of rechts worden bewogen of stil 
worden gezet. De aanslag (3) wordt vastgezet in de gewenste positie. 
DWARSVOEDING 
De hendel voor de dwarsvoeding (5, afb. 3) bevindt zich aan de voorzijde van de console. 
 
HANDMATIGE VOEDING 
Plaats de hendel (5, afb. 3) in de positie neutraal (middelste positie). Draai aan het handwiel aan de voorkant 
van de console. De tafel beweegt naar voren of naar achteren. 
 
AUTOMATISCHE VOEDING 
Beweeg de hendel (5, afb. 3) naar boven of beneden om de tafel naar voren of achteren te laten bewegen. 

 

Let op!  
De koppeling moet in de positie "neutraal" staan voordat u de voedingssnelheid wijzigt. 

 
1. Plaats de hendels (2 en 5, afb. 3) in de positie "neutraal". 
2. De voedingsmotor draait zonder belasting. 
3. Stel met de hendel (4) het juiste toerental in. 
4. Met hendel (2 en 5) stelt u de gewenste richting in 
 
8.3 Verticale verplaatsing 
De verticale verplaatsing wordt aan de linkerkant van de console ingesteld. De maximale verplaatsing van de 
console wordt bepaald door de instelling van een eindschakelaar. De zwengel wordt automatisch vrijgegeven 
bij verticale verplaatsing en voeding. 

 

 

Waarschuwing!  
1. Verticale verplaatsing/voeding van de tafel is onmogelijk als de klemhendel geblokkeerd is. 
2. Geef de klemhendel vrij voordat u de verticale voeding inschakelt. 
3. Druk in een noodgeval onmiddellijk op de noodstop. De machine wordt meteen 

uitgeschakeld. 
 
8.4 Afstellen kop 

SPINDEL HORIZONTAAL OF VERTICAAL PLAATSEN 

 
Afbeelding 4 – Spindel horizontaal of verticaal plaatsen 
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a) De spindel is horizontaal als de twee draaidelen van de freeskop zich in de stand 0° bevinden. 
b) De spindel bevindt zich verticaal als het voorste draaideel is gedraaid naar de stand 180°. 
c) De spindel kan, zowel in horizontale als in verticale stand, hoger geplaatst worden door het achterste 

draaideel naar de stand 180° te draaien. Op die manier kan de afstand tussen spindel en tafel worden 
vergroot. 

Om de spindel nauwkeurig horizontaal of verticaal ten opzichte van de tafel te kunnen plaatsen, is de freeskop 
voorzien van borgpennen waarmee elk van de drie draaidelen in specifieke standen kan worden vastgezet. De 
kerfstiften bevinden zich in de wartelverbindingen en moeten worden vastgezet door ze met een inbussleutel 
rechtsom te verdraaien. Elke stift past in een speciale opening die zorgt voor een nauwkeurige hoek. Probeer 
dan ook nooit om een stift te forceren in een opening, dit kan bovendien leiden tot beschadiging. 
 
SPINDEL LINKS OF RECHTS PLAATSEN 

 
Afbeelding 5 – Spindel links of rechts plaatsen 

Om het werkbereik in langsrichting te vergroten, kan de spindel zowel in horizontale als verticale stand links of 
rechts van de normale positie worden geplaatst. Daartoe draait u het achterste draaideel 90° rechtsom of 
linksom. Op die manier kunnen bewerkingen worden uitgevoerd die buiten de normale grenzen vallen van de 
langsverplaatsing. 
 
SPINDEL DRAAIEN IN HET HORIZONTALE VLAK 

 
Afbeelding 6 – Spindel in horizontaal vlak draaien 

1) Als de freesdoornsteun is verwijderd, kan de spindel 360° gedraaid worden in het horizontale vlak door 
eenvoudigweg het spilhuis te verdraaien. De draaihoek kan worden afgelezen op de gradenverdeling op 
de omtrek van het middelste draaideel. 

2) Als de freesdoornsteun gemonteerd is – om de stijfheid van de freesdoorn te vergroten – kan de spindel 
eveneens naar rechts of naar links worden gedraaid in het horizontale vlak onder een schuine stand. Dit 
kan bijvoorbeeld nodig zijn bij linkse of rechtse spiraalfreesbewerkingen. U bereikt dit door het bovenste 
en middelste draaideel in tegengestelde richtingen te verdraaien. De hoek van de spindel kan worden 
berekend op basis van de hoeken van de twee draaidelen volgens de formules: 
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cos β = 2 cos θ-1 
tg α = 2 / 2 x tg (β/2) 

Daarbij is  θ - de hoek tussen de as van de horizontale spindel en de dwarsverplaatsing van de tafel 
 β - de draaihoek van het middelste draaideel 
 α - de draaihoek van het bovenste draaideel 

In de onderstaande tabel zijn voor de hoek θ van 0° tot 90° de bijbehorende waarden vermeld voor de 
draaihoek β van het middelste draaideel en de hoek α van het bovenste draaideel. 
 
Voorbeelden: 
a) Een rechtse spiraal frezen van 45° 

bovenste draaideel - 24°28'11'' (linksom) 
middelste draaideel - 65°31'49'' (rechtsom) 

b) Een linkse spiraal frezen van 30° 
bovenste draaideel - 15°32'32'' (linksom) 
middelste draaideel - 42°52'29'' (rechtsom) 

 

Waarschuwing!  
Bij het verdraaien van de kop moeten de borgmoeren die de draaidelen op elkaar houden 
slechts zover worden losgedraaid dat de delen verdraaid kunnen worden. Draai de moeren niet 
te ver los om te vermijden dat draaidelen spontaan verdraaien als bij onbalans als gevolg van de 
zwaartekracht. Dit zou beschadiging van het werkstuk of zelfs het tafeloppervlak tot gevolg 
kunnen hebben. 
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Tabel 1 – hoeken van de bovenste twee draaidelen voor een bepaalde spindelhoek van 0° tot 90° 

Spilhoek θ Middelste 
draaideel hoek β 

Bovenste 
draaideel hoek α Spilhoek θ Middelste 

draaideel hoek β 
Bovenste 

draaideel hoek α 
1° 1°24'51" 0°30'00" 46° 67°05'17" 25°07'03" 
2° 2°49'43" 1°30'00" 47° 68°39'15" 25°46'24" 
3° 4°14'35" 1°30'02" 48° 70°13'44" 26°26'17" 
4° 5°39'29" 2°00'05" 49° 71°48'47" 27°06'42" 
5° 7°04'24" 2°30'09" 50° 73°24'24" 27°47'42" 
6° 8°29'21" 3°00'15" 51° 75°00'38" 28°28'17" 
7° 9°54'20" 3°30'24" 52° 76°37'30" 29°11'30" 
8° 11°19'22" 4°00'35" 53° 78°15'02" 29°54'22" 
9° 12°44'28" 4°30'50" 54° 79°53'17" 30°37'56" 

10° 14°09'37" 5°01'09" 55° 81°32'17" 31°22'13" 
11° 15°35'50" 5°31'32" 56° 83°12'04" 32°07'16" 
12° 17°00'08" 6°01'59" 57° 84°52'40" 32°53'06" 
13° 18°25'28" 6°32'32" 58° 86°34'10" 3339'47" 
14° 19°50'56" 7°03'10" 59° 88°16'35" 34°27'22" 
15° 21°16'29" 7°33'54" 60° 90° 35°15'312" 
16° 22°42'08" 8°04'45" 61° 91°44'28" 36°05'21" 
17° 24°07'54" 8°35'42" 62° 93°30'02" 36°55'54" 
18° 25°33'46" 9°06'47" 63° 95°17'47" 37°47'33" 
19° 26°59'46" 9°38'00" 64° 97°04'48" 38°40'21"1 
20° 28°25'54" 10°09'21" 65° 98°54'11" 39°34'25" 
21° 29°52'11" 10°40'51" 66° 100°45'01" 40°29'49" 
22° 31°18'36" 11°12'31" 67° 102°07'23" 41°26'38" 
23° 32°45'12" 11°44'20" 68° 104°31'26" 42°24'57" 
24° 34°11'56" 12°18'20" 69° 106°27'18" 43°24'55" 
25° 35°38'52" 12°48'31" 70° 108°25'08" 44°26'37" 
26° 37°05'58" 13°20'53" 71° 110°25'04" 45°30'13" 
27° 38°33'17" 13°53'28" 72° 112°27'20" 46°35'50" 
28° 40°00'48" 14°26'15" 73° 114°32'08" 47°43'41" 
29° 41°28'32" 14°59'17" 74° 116°39'43" 48°53'57" 
30° 42°56'29" 15°32'32" 75° 118°30'23" 50°05'52" 
31° 44°24'41" 16°06'02" 76° 121°04'29" 51°22'41" 
32° 45°53'07" 16°39'48" 77° 123°22'25" 52°41'47" 
33° 47°21'50" 17°13'49" 78° 125°44'42" 54°04'30" 
34° 48°50'48" 17°48'08" 79° 128°11'53" 55°31'17" 
35° 50°20'04" 18°22'44" 80° 130°44'45" 57°02'43" 
36° 51°49'38" 18°57'38" 81° 133°24'12" 58°39'30" 
37° 53°19'31" 19°32'52" 82° 136°11'28" 60°22'33" 
38° 54°49'44" 20°08'27" 83° 139°08'09" 62°13'04" 
39° 56°20'17" 20°44'22" 84° 142°16'26" 64°12'40" 
40° 57°51'12" 21°20'39" 85° 145°39'30" 66°23'44" 
41° 59°22'30" 21°57'20" 86° 149°22'17" 68°49'50" 
42° 60°54'10" 22°34'23" 87° 153°33'02" 71°36'58" 
43° 62°26'17" 23°11'52" 88° 158°27'58" 74°56'51" 
44° 63°58'50" 23°49'48" 89° 164°49'02" 79°19'34" 
45° 65°31'49" 24°28'11" 90° 180° 90° 
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9. Storingen 
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Schakelaar maakt slecht contact Controleer de schakelaar Spindel draait niet 
Problemen met motor Repareer of vervang de motor 

Verkeerde draairichting Knop in verkeerde positie Plaats knop in correcte positie 
Spie te strak afgesteld Draai de spie wat losser 
Incorrecte speling schroeven Stel bij 

Tafelvoeding niet stabiel 

Onvoldoende smering Controleer en vul bij indien noodzakelijk 
Machine niet stabiel Opnieuw vastzetten op fundament en 

waterpas stellen 
Trillingen 

Verkeerd toerental Kies het juiste toerental voor het 
materiaal en de bewerking 

Lager in tandwielkast te warm Onvoldoende olie Vul bij 
Onvoldoende vet Vul bij Spindellager te warm 
Lager te strak afgesteld Stel lager opnieuw af 

 
 
10. Reiniging en onderhoud 

 

Stekker uittrekken!  
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden uitvoert. 

 
10.1 Smering 
- Gebruik schone, niet-giftige olie. Deze mag niet op waterbasis zijn.  
- De tandwiel- en voedingskast worden gesmeerd met machineolie nr. 46 of equivalent. Vul bij met olie als 

het peil onder het niveau komt. Vervang bij een nieuwe machine de olie na 3 maanden, daarna na elke 6 
maanden. 

- Smeer de voedingsas, bedbanen en de geleidingen van de console met machineolie nr. 46 of equivalent. 
Doe dit 4x per 8-urige werkdag. 

- Smeer de lagers van de spindel en de tandwielen in de kop met MoS2-Li vet nr. 3. Vervang het vet van de 
lagers 1x per jaar, het vet van de tandwielen elke 6 maanden.  

- Aan de linkerkant van de tafel bevindt zich een handbediende smeerpomp die zorgt voor een centrale 
smering van console en tafeldelen. Trek deze 2x per 8-urige werkdag uit. Vul bij met olie als het niveau te 
laag is. 

 
10.2 Onderhoudsschema 
Dagelijks onderhoud: 
- Smeer elk smeerpunt met olie. 
- Geef de klemmen vrij, reinig en smeer de tafel. 
- Schakel de machine uit en koppel deze los van de stroomtoevoer. 
 
Wekelijks onderhoud: 
- Controleer de spieën en stel bij indien noodzakelijk. 
- Controleer de speling tussen schroeven en moeren, stel bij indien noodzakelijk. 
 
Jaarlijks onderhoud: 
- Stel de tafel horizontaal af om onderhoud te plegen. 
- Controleer kabels, stekkers en schakelaars op slijtage en defecten. 
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10.3 Onderhoud spie 

AFSTELLEN SPIE BEDBANEN TAFEL 

 
Afbeelding 7 – Afstellen spie bedbanen tafel 

1. Verwijder vuil en spaanders. 
2. Draai de stelschroef op de smalle zijde van de spie los. 
3. Draai de stelschroef op de brede zijde van de spie naar rechts. 
4. Beweeg de tafel totdat u een lichte weerstand voelt. 
5. Draai de stelschroef op de smalle zijde weer vast. 

Bovenstaande procedure moet u ook gebruiken voor het afstellen van de spie van de geleidingen van 
de bovenarm. 
 
AFSTELLEN SPIE GELEIDINGEN CONSOLE 
1. Verwijder vuil en spaanders. 
2. Verwijder de bedafstrijkers en spanenopvang. 
3. Draai de stelschroef op de smalle zijde van de spie los. 
4. Draai de stelschroef op de brede zijde van de spie naar rechts. 
5. Beweeg de console totdat u een lichte weerstand voelt. 
6. Draai de stelschroef op de smalle zijde weer vast. 
7. Plaats de bedafstrijkers en spanenopvang terug. 

AFSTELLEN SPELING CONSOLE 

 
Afbeelding 8 – Afstellen speling console 

Stel de speling van de geleidingen van de console met behulp van stelschroeven 1 en 2 af. Beweeg de 
console totdat u een lichte weerstand voelt. Klem de console met hendel 3 wanneer de console de gewenste 
hoogte heeft bereikt. 
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AFSTELLING SPELING VOEDINGSAS 

 
Afbeelding 9 – Afstellen speling voedingsas 

 
1. Stel de schroef 2. De speling mag 0,1 – 0,12 mm bedragen. 
2. Draai de borgschroef 1 op schroef 2 vast. 
 
 
11. Buitenbedrijfstelling 
Als de machine voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de machine als volgt buiten werking 
te stellen: 
- Koppel de machine los van de stroomtoevoer. 
- Maak het koelmiddelreservoir schoon. 
- Maak de machine voorzichtig schoon en olie hem. 
- Dek de machine zonodig af. 
 
 
12. Verwijderen 
(Bij het verstrijken van de economische levensduur of als de machine overbodig geworden is.) 
 
Algemene voorschriften 

Als de machine afgedankt moet worden of gesloopt, moet u het materiaal afvoeren en verwerken al 
naargelang de materiaalsoort en het componenttype: 

1. Gietijzer en ferrometalen zijn ruwe materialen die u naar een smelterij kunt brengen voor omsmelten, 
nadat eventuele andere stoffen verwijderd zijn (zie punt 3). 

2. Elektrische onderdelen, zoals kabels en andere componenten (magneetstrips etc.) moet u verwerken 
volgens de plaatselijke voorschriften. 

3. Oude mineralen en synthetische en/of gemengde oliën, waterhoudende oliën en vetten, worden 
beschouwd als chemisch afval en moet u inleveren en laten verwerken door een speciale 
afvalverwerkingsdienst. 

 

NB 
De plaatselijke voorschriften kunnen afwijken of in de loop der tijd veranderen. Informeer 
naar de meest recente voorschriften en houd u daaraan. 
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13.  Bijlages 
13.1 Overzicht lagers 

 
 

Afbeelding 10 – Lagers 
 
Nr. Naam Model Aantal Nr. Naam Model Aantal 
1 Lager 30207 2 17 Lager 6204 3 
2 Lager 6204 1 18 Lager 6004 4 
3 Lager 6021 2 19 Lager 6005 1 
4 Lager 7017AC 2 20 Lager 6004 1 
5 Lager 6214 1 21 Lager 30206 1 
6 Lager NN3018K 2 22 Lager 6206-2Z 1 
7 Lager 51104 2 23 Lager 6008-RZ 2 
8 Lager 6006 2 24 Lager 6206-2Z 1 
9 Lager 6004 2 25 Lager 6006 1 
10 Lager 30205 1 26 Lager 6210 1 
11 Lager 6003 2 27 Lager 6210 1 
12 Lager 6206 1 28 Lager 6206 1 
13 Lager 6204 1 29 Lager 6005 1 
14 Lager 6205 1 30 Lager 6008 1 
15 Lager 6006 6 31 Lager 6004 1 
16 Lager 6005 1     
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13.2 Elektrische schema's 

 
 

Afbeelding 11 – Elektrisch schema (1) 
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Afbeelding 12 – Elektrisch schema (2) 
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Afbeelding 13 – Elektrisch schema (3) 
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Afbeelding 14 – Elektrisch schema (4) 
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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. 
 
© 2008 Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl 
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EU VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
(volgens bijlage II A 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: 
 
Freesbank FBB50 
 
waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:  
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 60204-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
 
en conform de fundamentele vereisten is van de Machinerichtlijn 98/37/EG, de Elektromagnetische 
Compatibiliteit richtlijn 89/336/EEG inclusief 92/31/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 72/23/EEG inclusief 
93/68/EEG. 
 
Veghel, Nederland, november 2008 
 
 
L. Verberkt 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
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 machine: 
 
Milling machine FBB50 
 
which this declaration relates to, is conform the following norms: 
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 60204-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
 
and meets the basic requirements of the Machinery Directive 98/37/EG, the Electromagnetic Compatibility 
directive 89/336/EEC including 92/31/EEC and the Low Voltage directive 72/23/EEC including 93/68/EEC. 
 
Veghel, the Netherlands, November 2008 
 
 
 
L. Verberkt 
Directeur 
 
 
 
 
 
 


