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draaIbank hu 900 a-4
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.
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.
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.  
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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.

Draag altijd een veiligheidsbril.

2. verklarIngen
Het woord machine vervangt het woord draaibank in deze handleiding. 
De term “gekwalificeerd personeel” duidt op personeel dat op basis van ervaring en kennis van zowel de techniek als 
van de veiligheidsvoorschriften in staat is om op een veilige manier met de machine te werken, te onderhouden en 
te repareren.

3. typerIng van de machIne 
Aan de machine bevindt zich een typeplaatje, waarop de naam van de machine, het artikelnummer en de 
belangrijkste technische gegevens zijn vermeld. Zorg ervoor, dat dit plaatje steeds schoon en goed leesbaar is. 

4. gebruIk van de machIne voor de juIste doeleInden
Bij de machine betreft het een universele draaibank met een puntbreedte van 914 mm en een punthoogte van 
155 mm. De machine werd speciaal ontworpen voor het langs- en vlakdraaien van ronde of regelmatig gevormde 
werkstukken van metaal, kunststof of vergelijkbaar materiaal met 3, 6 of 12 kanten en met een doorsnee van 
maximaal 310 mm en een lengte van ca. 914 mm. De hole werkas biedt bovendien de mogelijkheid, langere 
werkstukken met een maximale doorsnee van 38 mm op te spannen. De verandering van het toerental gebeurt 
via een wielaandrijving met tandwielreductor en werd vervaardigd volgens metrieke norm. Door de aanwezige 
geleidingsas is ook schroefdraaien mogelijk. Bovendien kan met behulp van een klembus (niet in de levering 
begrepen), die in de losse kop is gespannen, de machine worden ingezet voor boorwerkzaamheden. De machine 
kan universeel worden gebruikt in de modelproductie, scholen, ambachtelijke bedrijven, werkplaatsen en door de 
doe-het-zelver.

Met de draaibank mag geen materiaal worden bewerkt, dat schadelijk is voor 
de gezondheid of waarbij stof vrijkomt, zoals hout, teflon enz.   

Indien eigenmachtig aan de machine wijzigingen worden aangebracht of indien deze niet volgens 
de hiervoor bestemde doeleinden wordt gebruik of indien de veiligheidsvoorschriften niet in acht 
worden genomen, is aansprakelijkheid van de fabrikant voor schade aan personen of zaken, 
die hierop terug te voeren is, uitgesloten en komt elke aanspraak op garantie te vervallen.
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5. technIsche gegevens
Vermogen hoofdmotor 1,1 kW

Afstand tussen centers 910 mm

Aantal voedingen 18

Opname losse kop MT3

Doorlaat hoofdas 38 mm

Draadsnijden metrisch 0,4 - 7 mm

Draadsnijden Whitworth 58 - 8 TPI

Diameter pinole 32 mm

Draaidiameter over bed 310 mm

Draaidiameter over support 178 mm

Dwarsverplaatsing support 175 mm

Opname hoofdas MT5, Camlock D1 - 4 (DIN 55029)

Toerentallen spindel 80 - 2000 omw/min (18)

Verplaatsing beitelsupport 100 mm

Voedingsbereik langs 0,052 - 1,392 mm/omw

Verpakkingsafmetingen lx b x h 1600 x 740 x 1400 mm

Nettogewicht 420 kg

Voltage 400 V

Wijzigingen voorbehouden

5.1 geluIdsnIveau
Het geluidsniveau van de machine bedraagt bij vrijloop minder dan 75 dB(A). Afhankelijk van de uit te voeren 
werken kan deze waarde worden overschreden.

U dient ermee rekening te houden, dat de duur van de geluidsoverlast evenals andere 
machines, die gelijktijdig in bedrijf zijn en de situatie op de plek, waar de werkzaamheden 
worden uitgevoerd, eveneens van invloed zijn op het geluidsniveau op de werkplek.

6. veIlIgheIdsaanwIjzIngen
Alvorens de machine wordt gestart, in gebruik genomen, onderhoudswerkzaamheden of 
andere werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd, dient men de gebruiks- en 
onderhoudsaanwijzingen zorgvuldig te lezen. Omvang en werken met de machine is alleen 
personeel toegestaan, dat goed vertrouwd is met de omvang en werkwijze van de machine.

Reparaties, onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen aan de machine mogen 
alleen worden uitgevoerd c.q. aangebracht door vakkundig personeel nadat de 
machine volledig is uitgeschakeld (stekker uit stopcontact verwijderen!).

• Alvorens de machine in te schakelen, controleren of de werkstukken juist werden opgenomen en opgespannen!
• Tijdens het werken met de machine de handen nooit in de buurt brengen van draaiende delen!
• De scherpe spanen niet met de hand verwijderen: gebruik hiervoor een handbezem of spaanhaak!
• Gebruik steeds de veiligheidsvoorzieningen en maak deze goed vast. Werk nooit zonder veiligheidsvoorzieningen 

en zorg dat deze steeds in optimale staat zijn. Controleer de toestand van deze veiligheidsvoorzieningen alvorens 
met het werk te beginnen.

• Zorg dat de machine en het werkgebied steeds schoon zijn. Zorg voor voldoende verlichting. 
• Bij het werken het werkstuk steeds met geschikte spanapparatuur beveiligen. Zorg voor een draagvlak van 

voldoende omvang. 
• De constructie van de machine mag nooit worden gewijzigd en de machine mag nooit voor andere doeleinden 

worden gebruikt dan voor die, waarvoor zij volgens de fabrikant bedoeld is. 
• Werk nooit indien u lijdt aan ziektes, die het concentratievermogen kunnen verminderen, bij oververmoeidheid, 

onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
• Gereedschapssleutels en andere losse delen na de montage of reparatie steeds van de machine verwijderen, 

alvorens deze aan te zetten. 
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• Alle aanwijzingen m.b.t. veiligheid en mogelijke gevaren, die op de machine staan vermeld, dienen in acht te 
worden genomen. Er dient steeds ervoor te worden gezorgd, dat deze zich in optimale staat  bevinden.

• Zorg dat kinderen en personen, die niet vertrouwd zijn met de machine, van uw werkgebied, de machine en 
werktuigen verwijderd blijven.

• De machine mag uitsluitend gebruikt, uitgerust en onderhouden worden door personen, die met deze 
werkzaamheden vertrouwd zijn en die op de hoogte zijn van eventuele gevaren.

• Bij onderhouds-, verbeterings- en reparatiewerkzaamheden de machine altijd uitschakelen! Bovendien de stekker 
uit het stopcontact trekken c.q. de aansluiting van de machine op het stroomnet onderbreken!

• Niet aan de stroomkabel trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken. De kabel tegen hitte, olie en 
scherpe hoeken beveiligen.

U dient erop te letten, dat de hoofdschakelaar in positie „UIT“ staat, wanneer de machine wordt 
aangesloten op het stroomnet. Dit om te voorkomen, dat de machine per ongeluk wordt ingeschakeld.

Draag steeds nauwsluitende werkkleding, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en 
oorbeschermers. Lange haren steeds samenbinden. Tijdens het werk geen horloge, 
armbanden, kettingen, ringen of handschoenen dragen (draaiende delen!).

Storingen, die van invloed kunnen zijn op de veiligheid, per omgaande opheffen.

• Wanneer de machine in bedrijf is, deze nooit zonder toezicht laten en blijf bij de machine, totdat het werkstuk 
volledig stilstaat. Daarna de stekker uit het stopcontact verwijderen teneinde ongewenst inschakelen van de 
machine te voorkomen.

• De machine tegen vocht beschermen (gevaar van kortsluiting)
• Gebruik elektrisch werktuig en elektrische machines nooit in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gazen 

(explosiegevaar!).
• Controleer vóór elk gebruik van de machine, of geen onderdelen zijn beschadigd. Beschadigde delen onmiddellijk 

vervangen, dit om gevarenbronnen te voorkomen!
• De machine nooit overbelasten! U werkt beter en veiliger binnen het vermelde vermogensbereik. Gebruik steeds 

het juiste werktuig! Let erop, dat de werktuigen niet bot of beschadigd zijn. 
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires, teneinde eventueel risico op gevaar of ongelukken te 

voorkomen.

6.1 overIge rIsIco’s
Ook wanneer alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de machine volgens voorschriften wordt 
gebruikt, bestaan nog resterende risico’s, die hieronder worden opgesomd:
aanraken van draaiende delen of werktuigen 
breuk van de werktuigen
letstel door rondvliegende werkstukken of delen van de werkstukken
brandgevaar bij onvoldoende ventilatie van de motor
aanraken van spanninggeleidende delen 
gehoorbeschadiging indien lange tijd zonder gehoorbeschermers wordt gewerkt

Er wordt op gewezen, dat bij elke machine sprake is van resterende risico’s. Bij de 
uitvoering van alle werkzaamheden (ook bij zeer eenvoudige) dient men steeds zeer 
voorzichtig te werk te gaan. In hoeverre veilig gewerkt wordt, hangt van u af!
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7. transport van de machIne

Afbeelding 1

Breng door de tussenstukken van het machinebed voor en achter een geschikte draagriem aan. Hef vervolgens de 
machine met behulp van een kraan, heftruck of geschikte hefapparatuur op de gewenste opstellingsplaats.

Denk bij transport en plaatsing van de machine aan het gewicht. Let erop, dat de transportmiddelen 
en de ondergrond, waarop de machine wordt geplaatst, berekend zijn op deze belasting.

8. plaatsIng 
8.1 uItpakken van de machIne

Controleer onmiddellijk na ontvangst van de machine of deze geen transportbeschadigingen vertoont. 
Indien dit het geval is, stel direct het betreffende transportbedrijf en de vakhandel hiervan in kennis.

Ter bescherming tegen corrosie zijn alle blanke delen van de machine in de fabriek sterk ingevet met een 
beschermende was en beschermende vetten. Reinig de machine alvorens deze voor het eerst in bedrijf te stellen, 
met een geschikt en milieuvriendelijk reinigingsmiddel bijv. petroleum. Voor het reinigingen geen oplosmiddel, 
nitroverdunning of andere reinigingsmiddelen gebruiken, die de lak van de machine zouden kunnen beschadigen. 
Neem de aanwijzingen van de producent van het reinigingsmiddel in acht. U dient voor een goede ventilatie tijdens 
de reinigingswerkzaamheden zorg te dragen, dit om schadelijke gevolgen voor de gezondheid door giftige dampen 
te voorkomen. Nadat de machine grondig is gereinigd, moeten alle blanke machineonderdelen licht worden 
ingesmeerd. Gebruik hiervoor smeerolie, die geen zuren bevat.

Veel reinigingsmiddelen zijn brandgevaarlijk en licht ontvlambaar. Tijdens het gebruik van 
reinigingsmiddelen mag niet worden gerookt. Vuur en open licht zijn verboden!

Olie, vetten en reinigingsmiddelen zijn schadelijk voor het milieu en mogen niet in het afvalwater 
of het gewone huisvuil terechtkomen. Deze stoffen op de juiste wijze verwijderen. De met 
olie, vet of reinigingsmiddel doordrenkte poetsdoeken zijn gemakkelijk brandbaar. Deze 
poetsdoeken in een geschikte, gesloten container verzamelen en deze op de juiste wijze, met 
inachtneming van de geldende milieuvoorschriften, verwijderen – niet in het huisvuil!
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8.2 plaats van opstellIng
Teneinde een hoge bewerkingsprecisie te behouden, evenals een lange levensduur van de machine, dienen bij de 
keuze van de plek, waar de machine moet worden geplaatst, onderstaande punten in acht te worden genomen:
De machine mag uitsluitend worden geplaatst en gebruikt in droge, goed geventileerde ruimten.
Niet plaatsen in de buurt van machines, waarbij spaander of stof vrijkomen. 
Trilvaste plek, dus verwijderd van persen, schaafmachines enz. 
Geschikte ondergrond (draagkracht en egaliteit van de vloer). Bij een zachte ondergrond is een betonnen fundering 
vereist.
Voldoende plaats reserveren voor personeel, dat de voorbereidende werkzaamheden moet uitvoeren en voor het 
bedieningspersoneel.
Let erop, dat de machine voor instel- en onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk toegankelijk is.
Zorg voor voldoende verlichting (minimaal 300 Lux, beter 500 Lux)
Werkzaamheden i.v.m. de stroomvoorziening en veiligheid uitsluitend door vakkundig personeel laten uitvoeren.

8.3 funderIngsplan
Indien de ondergrond te zacht is, dient de machine te worden geplaatst op een fundament zoals in onderstaande 
afbeelding aangegeven.

Afbeelding 2 

Indien u de machine wilt bevestigen aan het fundament, dient u de precieze maten onmiddellijk 
vast te stellen, omdat dit kan leiden tot wijzigingen in de productie van de machine.

8.4 bedrIjf van de machIne zonder verankerIng
Teneinde verspanning van het machinebed en dus onnauwkeurigheden te voorkomen, mag de machine uitsluitend 
worden geplaatst op een egale en draagkrachtige ondergrond. Nadat de machine op de voorziene plaats in de 
gewenste positie werd opgesteld, moet deze met stelschroeven (eventueel trilvoeten onder de onderbouw) in de 
langs- en dwarsas genivelleerd worden. Dit is noodzakelijk in verband met de arbeidsnauwkeurigheid en voor de 
spanningsontlasting van het machinebed. Voor het nivelleren moet een precisiewaterpas of een raamwaterpas 
volgens DIN 877 1a met een precisie van 0,02 mm op 1000 mm lengte worden gebruikt. De zoollengte van de 
waterpas moet minimaal 200 mm, beter nog 300 mm bedragen.
Om de machine exact in de juiste stand te plaatsen in dwarsrichting dienen de metingen te worden uitgevoerd in de 
buurt van de vaste kop en de losse kop. Dit is medebepalend voor de cilindriciteit en vlakdraainauwkeurigheid van 
het werkstuk.
De stelschroeven dienen na het nivelleren te worden beveiligd tegen kromdraaien.
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8.5 bedrIjf met verankerIng

De machine dient met zes ankerschroeven (M12) te worden 
opgesteld op een geschikt fundament (zie 8.3).
Daarna moet de machine worden genivelleerd op de 
ankerschroeven. Na het nivelleren dienen de moeren tegen 
kromdraaien te worden beveiligd. Bij het vastdraaien dient erop 
te worden gelet, dat de instelling niet wordt gewijzigd.
Na het vastdraaien moet de instelling gecontroleerd worden 
met de waterpas en eventueel moeten de veiligheidsmoeren 
worden losgedraaid en moet de instelling gecorrigeerd worden.
Indien de machine na het vastdraaien waterpas staat, maak een 
proefstuk op de machine en meet dit ter controle.

Afbeelding 3

9. elektrIsche aansluItIng
De aansluiting van de draaibank evenals alle overige elektriciteitswerkzaamheden 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend elektricien!

Alvorens de machine aan te sluiten aan het elektriciteitsnet moet gecontroleerd worden, of er sprake is van 
eventuele afwijkingen tussen de aansluitwaarden van het elektriciteitsnet en de elektrische onderdelen van de 
draaibank. Voor het aansluiten van de draaibank aan het elektriciteitsnet het schakelschema gebruiken.
Het verdient aanbeveling voor de aansluiting van de machine een aansluiting te gebruiken die apart beveiligd is en 
van andere gebruikers is gescheiden, die bovendien kan worden afgesloten.
Nadat de machine is aangesloten, dient de draairichting van de motor gecontroleerd te worden. Dit gebeurt door 
kort indrukken van de toets (zie ook bedieningselementen – deel nr. 4).
Bij juiste aansluitingen van de fasenvolgorde komt de draairichting van de motor, met bovenaanzicht op de V-riem-
schijf, overeen met de richting van de wijzers van de klok. De draaispil draait tegen de richting van de wijzers van de 
klok in (gezien vanaf de losse kop).
Indien de draairichting niet juist is, moet de fasenafloopvolgorde op het klembord c.q. aan de stekker door een 
elektricien worden gewijzigd.

U dient erop te letten, dat alle 3 fasen (L1, L2 en L3) aansluiten.
Bij een defect, dat ontstaat door foutieve aansluiting, vervalt de garantie. Aanwijzingen hiervoor: de motor wordt 
snel warm (3-4 minuten), de motor loopt met veel lawaai en heeft geen vermogen.

Trilling- en geluiddempend 
materiaal

Ankerstang
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10. bedIenIngselementen

Afbeelding 4

Pos Naam Pos Naam 

1 Keuzehendel voor voedingaandrijving 17 Klemhendel voor lossekopspil

2 Noodstopschakelaar 18 Klemhendel lossekopspil 

3 Controlelampje 19 Handwiel lossekopspil 

4 Taster 20 Losse kop 

5 Omzettingshendel 21 Machineonderbouw 

6 Toerentalkeuzehendel 22 Schakelhendel (rechts AAN – links / UIT)

7 Wisselwielafdekking  23 Oliepeilglas slotplaat

8 Draaiklauwplaat 24 Slotmoerbedieningshendel

9 Klauwplaatbeveiliging 25 Keuzehendel autom.langsvoed./dwarsvoeding

10 Vaststaande draaibankbril 26 Handwiel vlakslede

11 Meelopende draaibankbril 27 Handwiel bedslede 

12 Viervoudige staalhouder 28 Schakelas

13 Bovenslede 29 Transportas

14  Handwiel met schaal voor bovenslede 30 Transporteur

15 Spuitwand 31 Oliepeilglas voedingaandrijving

16 Lossekopspil 

5

2

19171614

1

3

15
12 13

10
9

27
22

21

26
25

24 23

20
18

4

11
86

7

31
30

29

28
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10.1 bedIenIngssymbolen

Draad metrisch

Draad Inch

Lange slag inschakelen (naar boven langs- en dwarsslag uitschakelen midden- dwars- of 
vlakslag naar beneden)

Slotmoer geopend

Slotmoer dicht  

Naar rechts draaiende schroefdraad en voeding in richting losse kop (afb. links)
Naar links draaiende schroefdraad en voeding in richting losse kop (afb. rechts)

11. structuur van de machIne en functIe van de onderdelen

11.1 draaIbankbed
Het draaibankbed dient een bijzonder strakke en trilvrije vorm te hebben. Daarom is dit gegoten uit één stuk en 
voorzien van krachtige verstevigingstrips.
Het draaibankbed dient ter opname van de losse kop en de aandrijfunit, voor het hieraan vast monteren van de 
slotplaat en leispindel en voedingsspil met schakelas, en voor de geleiding van bedsleden en losse kop.

11.2 vaste kop met hoofdspIlaandrIjvIng

In de vaste kop bevindt zich het schakelmechanisme en de 
hoofdspil met lagering. De hoofdspil zorgt voor de transmissie 
van de hoofdbeweging bij het draaien. Zij dient bovendien 
voor de opname van de werkstukken en het spanwerktuig. De 
aandrijving van de hoofdspil gebeurt via een elektrische motor 
met behulp van V-snaren.

Afbeelding 5

11.3 voedIngaandrIjvIng

Bij de voedingaandrijving wordt de voeding voor langsdraaien 
en voor vlakdraaien, evenals voor het schroefdraadsnijden 
geschakeld.
Het draaimoment van de hoofdspillen wordt via de 
wisselwielschaar overgebracht op de voedingaandrijving en op 
de transporteur en transportas. Tussen de voedingaandrijving 
en de transportas is een instelbare koppeling geschakeld. Deze 
koppeling beschermt de machine tegen te hoge belasting en 
wordt geactiveerd, wanneer de voedingkracht te groot wordt (te 
hoge spandiepte, te veel voeding, bot werktuig enz.)

Afbeelding 6

Gebruik altijd toerentallen en voedingen passend bij het werktuig en materiaal!
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11.4 slotplaat

De slotplaat bevat de schakel- en bedieningselementen voor 
de verschillende voeding. Er mag echter steeds uitsluitend een 
automatische voeding worden ingeschakeld.
Onderstaande functies worden uitgevoerd:
Handmatige voeding per handwiel van de bedslede en 
vlakslede. 
Langsvoeding via transportas aan/uit
Dwarsvoeding via transportas aan/uit
Slotmoer open/dicht voor schroefdraadsnijden met de 
transporteur
Spil rechts- of linksdraaiend aan/uit via de schakelas.

Afbeelding 7

Indien een voeding is ingeschakeld, kan de slotmoer niet worden gesloten. Wanneer de keuzehendel voor 
de as in de positie „uit“ wordt geplaatst, wordt de as vanzelf afgeremd. Bij snelle omschakeling tussen 
links- en rechtsdraaiend vertraagt de machine de omschakelingsprocedure totdat de as veilig staat. Bij 
bediening van de noodstopschakelaar worden alle machinebewegingen dwangmatig afgeremd.

11.5 losse kop

De losse kop is nodig voor het centreren en boren, afstutten van 
lange assen, voor het draaien tussen punten evenals voor het 
draaien van lange, slanke conussen.

Afbeelding 8

12. smeerschema 
Om de precisie en functionaliteit van de machine te behouden, is het noodzakelijk, zorgvuldig hiermee om te gaan, 
deze schoon te houden en regelmatig te smeren en te oliën. Alleen bij goed onderhoud blijft de arbeidskwaliteit van 
de machine behouden. 

NB:
Olie-, vet- en reinigingsmiddelen zijn schadelijk voor het milieu en mogen niet in het afvalwater of in het gewone 
huisvuil terechtkomen. Deze stoffen op de juiste wijze verwijderen. De met olie, vet of reinigingsmiddel doordrenkte 
poetsdoeken zijn gemakkelijk brandbaar. Deze poetsdoeken in een geschikte, gesloten container verzamelen en 
deze op de juiste wijze, met inachtneming van de geldende milieuvoorschriften verwijderen - niet in het huisvuil!!

Zichtcontroles op olielekkages moeten dagelijks worden uitgevoerd. Het oliepeil moet wekelijks gecontroleerd 
worden.

Na 200 bedrijfsuren, uiterlijk echter na 3 maanden, dient de olie voor het eerst te worden ververst. Daarna 
moet de olie minimaal één keer per jaar worden ververst.

12.1 vaste kop   
Controleer via het oliepeilglas of de aandrijving van de vaste kop tot aan het midden van het oliepeilglas (3) met 
smeerolie (FINA GLP of een vergelijkbare smeerolie) is gevuld.

Alvorens de olie te verversen, de stekker uit het stopcontact trekken!



13WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

Door de wisselwielafdekking te openen bereikt u de 
olieafvoerschroef (1), die zich aan het front, onder de vaste 
kop bevindt. Om deze beter bereiken te kunnen, kan het 
noodzakelijk zijn, de wisselwielschaar weg te zwenken. Nadat 
de olieafvoerschroef eruit gedraaid is, dient de olie in een 
geschikte container (ca. 5 liter) te worden opgevangen en dient 
deze volgens de geldende richtlijnen te worden verwijderd. 
Controleer de vaste kop, of zich hierin spaanders bevinden. 
Indien dit zo is, dient de vaste kop te worden schoongemaakt. 
Daarna de olieafvoerschroef weer vastschroeven en vervolgens 
vullen met nieuwe smeerolie tot de helft van het oliepeilglas 
(2).

Afbeelding 9

12.2 voedIngaandrIjvIng
Controleer of het chassis van de voedingaandrijving tot de helft van het oliepeilglas (4) gevuld is met smeerolie 
(GLP 68).

Alvorens olie te verversen, de stekker uit het stopcontact trekken!

Door de wisselwielafdekking te openen bereikt u de 
olieafvoerschroef (3), die zich aan het front, onder de vaste 
kop bevindt. Nadat de olieafvoerschroef eruit gedraaid is, 
dient de olie in een geschikte container (ca. 5 liter) te worden 
opgevangen en dient deze volgens de geldende richtlijnen 
te worden verwijderd. Daarna de olieafvoerschroef weer 
vastschroeven en vervolgens vullen met nieuwe smeerolie tot 
de helft van het oliepeilglas (4).

Afbeelding 10

12.3 slotplaat

Controleer of het chassis van de slotplaat tot de helft van het 
oliepeilglas (2) gevuld is met smeerolie (GLP 68). Alvorens de 
olie te verversen, dient de olieafvoerschroef (1) rechts onder 
bij de slotplaat te worden verwijderd. De olie volledig uitlaten, 
opvangen en volgens de geldende richtlijnen verwijderen.
Nadat de olie is afgevoerd, de olieafvoerschroef weer monteren 
en vastdraaien. Nieuwe olie wordt via de olienavulschroef op de 
slotplaat bijgevuld totdat het oliepeilglas (2) tot het midden is 
gevuld.

Afbeelding 11

12.4 wIsselwIelaandrIjvIng
De wisselwielaandrijving bevindt zich onder de linker afdekking van de vaste kop.    
De wisselwielen en lagers moeten minstens één keer per dag met stroperige olie of een multifunctioneel lithium vet 
worden ingesmeerd.
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12.5 andere smeerplaatsen 
Andere smeerplaatsen zijn bij de kruk voor langsdraaien aan de slotplaat, de kruk voor vlakdraaien, de kruk 
voor de bovenslede en de bovenslede zelf, de bedslede, de schroefdraadaanwijzer. De transportas, slotmoer, 
transportschroef en het wormwiel aan de transporteur moeten dagelijks worden ingesmeerd met olie zonder hars 
en zuren, die corrosieremmende toevoegingen bevat.
Ook moeten alle geleidingen van de bedslede, vlakslede en de bovenslede na het reinigen dagelijks minimaal één 
keer, liefst vóór aanvang van de werkzaamheden, worden ingesmeerd met een olielaag. 
De viscositeit van de olie moet SÄE 50 tot SÄE 80 bedragen. Daarbij verdienen oliën met hoogdruktoevoegingen de 
voorkeur (bijv. GLP68).

Niet hoger vullen dan de markering van de peilglazen, zodat de olie niet weer uit de drijfwerkkast stroomt!

Afbeelding 12

13. eerste InbedrIjfstellIng
• De anti-roest-laag van de machine verwijderen, zoals in punt 6.1 beschreven. 
• Controleer of de bevestigingsgroepen van de drieklauwplaat stevig zijn vastgeschroefd en of de werkspil 

gemakkelijk met de hand kan worden gedraaid. Indien de werkspil niet gemakkelijk met de hand kan worden 
gedraaid, dient vóór de inbedrijfstelling gecontroleerd te worden, of de machine is beschadigd.

• De machine conform het smeerschema controleren en eventueel olie bijvullen. 
• Beweeg de bed-, vlak- en bovenslede evenals de lossekopspil (bij stilstaande machine).
• Nadat de functie van de bewegende delen gecontroleerd is en u zich ervan overtuigd heeft, dat zich de AAN/UIT-

schakelaar in UIT-positie bevindt, kan de machine worden aangesloten op de stroomvoorziening. 
• Let op een aansluiting van de machine conform de voorschriften met juiste beveiliging. 
• Indien de machine voor het eerst wordt gestart, dient u erop te letten, dat het toerental niet te hoog worden 

gekozen. Voor een lange levensduur van de machine adviseren wij:
• de eerste drie uur max. max. 460 omw./min.
• vervolgens twee uur max. 755 omw./min.
• vervolgens een uur lang max. 1255 omw./min. Niet overschrijden!
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14. bedIenIng van de draaIbank
Met de machine kunnen verschillende spanende bewerkingen worden uitgevoerd:    
• langs- en vlakdraaien
• conisch draaien
• van binnen uit draaien
• schroefdraaien
• insteekwerkzaamheden
• afsteekwerkzaamheden
• centreren, boren, verzinkboren, wrijven
• speciale bewerkingen (bijv. kartelen)

Attentie: de machine werd geproduceerd met hoge precisie. Met de machine moet daarom op vakkundige en 
voorzichtige wijze worden omgegaan!

Draaiende delen! Ga voorzichtig te werk, let op wat u doet. Let met name op draaiende delen. Draag 
nauwsluitende kleding. LET erop, dat haren of kledingstukken niet vastgeklemd kunnen worden in draaiende 
delen! Draag een haarnet. Tijdens het werk met de machine mogen geen sieraden worden gedragen.

14.1 keuze van het toerental
Een belangrijke factor bij het draaien is de keuze van het juiste toerental. Het toerental bepaalt de 
snijnauwkeurigheid v, waarmee het materiaal aan het snijwerk wordt voorbij geleid. Voor de verschillende 
bewerkingen moet telkens de juiste snijsnelheid v worden gekozen. De juiste snijsnelheid verkrijgt u door de juiste 
keuze van het toerental. De toerentallen van deze machine ziet u op de tabel hiernaast. Voor de waarden voor de 
snijnauwkeurigheid zie hoofdstuk 22. 

Spiltoerental omw./min

1 2 3

l

A 240 1150 730

B 65 330 200

C 190 920 560

II

A 380 1800 1100

B 100 500 320

C 290 1400 860

14.2 wIjzIgIng van het toerental van de draaIspIl

Aan de schakelbare voedingaandrijving worden met behulp van de 
keuzehendels (1) A/B/C en (2) 1/2/3 de ingegeven snelheden van de 
draaispil ingesteld. V-snaren kunnen bovendien worden ingesteld op 
twee snelheden (zie ook punt 14.1).
In totaal beschikt u dus over 18 snelheden van 651800 omw./min.

Afbeelding 13

U dient beslist de max. toelaatbare toerentallen van de klauwplaat in acht te nemen, omdat door 
hogere toerentallen de spankracht van de spanklauw door de centrifugale kracht afneemt.

Bij alle klauwplaten dienen de aanwijzingen van de betreffende fabrikant in acht te worden genomen!

Klauwplaat in mm
3-klauwen 4-klauwen
Maximaal toerental in omw/min.

160 2150 1900

200 1750 1550

250 1450 1280



16 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

De waarden gelden voor spanklauwen, die de buitenkant van de klauwplaat niet overschrijden en voor werkstukken, 
die een specifieke onbalans van niet meer dan 25 gmm/kg overschrijden en waarvan de klauwplaat en spanklauw in 
optimale toestand zijn!

Alle toerentalwisselingen mogen uitsluitend bij stilstaande machine worden 
uitgevoerd. Het schakelen voor een juist in elkaar grijpen van de aandrijfwielen wordt 
vergemakkelijkt, wanneer hierbij de draaispil met de hand wordt bewogen.

14.3 draaIrIchtIng van de spIndel

Rechts aan de slotplaat is de schakelhendel bevestigd. Met de 
schakelhendels wordt via de schakelas de hoofdspil geschakeld. 
Normaal is de draairichting van de werkspil (gezien vanaf de 
losse kop) tegengesteld aan de richting van de wijzers van de 
klok. Daartoe drukt u de schakelhendel voorzichtig naar rechts 
en vervolgens naar beneden. Voor het stoppen van de spil is 
het voldoende, de hendel weer hoog in de middelste stand 
te brengen. Druk de schakelhendel voorzichtig naar rechts en 
vervolgens naar boven, dan draait de spil in tegengestelde 
richting, en ook de automatische voeding gebeurt nu in 
tegengestelde richting.

Afbeelding 14

14.4 draaIspIlopname met korte conus (camlock d1 - 4”)
Montage van klauwplaten, vlakke schijven en andere op de spilkop te monteren werkstukdragers:

Controleer of de zitvlakken (korte conus- en vlak) zowel bij 
de spilkop als ook bij de werkstukdragers, die gemonteerd 
moeten worden, volledig schoon zijn en geen beschadigingen 
vertonen.
Controleer of zich alle spanningsbouten in de spilkop in 
volledig geopende positie bevinden.
Plaats de werkstukdrager op de spilkop en draai de 
spanningsbouten vast door draaien met de wijzers van de klok 
mee en met behulp van de meegeleverde sleutel.

Afbeelding 15

De spanning van de spanningsbouten is goed, wanneer zich het merkteken op de 
spanningsbouten bevindt tussen de beide v-markeringen op de spilkop.

Na nivellering en vastdraaien van de werkstukdrager op de 
spilopname markeert u de positie door inkerven (R en R1). 
Kerf R1 van de werkstukdrager moet overeenkomen met kerf 
R van de spilkop. Daardoor wordt de montage vereenvoudigd, 
evenals het verkrijgen van een nauwkeurige ronde en platte 
bewerking.

Afbeelding 16

Let altijd op het max. toelaatbare toerental van de klauwplaat en op de juiste montage 
van de  Camlockbouten. Indien de voorgeschreven toerentallen niet in acht worden 
genomen, bestaat het risico, dat de klauwplaat of het werktuig wegvliegt.
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Nooit de werktuigdrager of de draaivoering uitwisselen met die van andere draaibanken, 
zonder dat de juiste vergrendeling van de spanbouten gecontroleerd werd!

14.5 Instellen van de borstbouten camlock d1-4”
Na nivellering en vast aandraaien van de werkstukdrager op 
de spilopname markeert u de positie door inkerven (R en R1). 
Kerf R1 van de werkstukdrager moet overeenkomen met kerf 
R van de spilkop. Daardoor wordt de montage vereenvoudigd 
evenals het verkrijgen van een nauwkeurige ronde en vlakke 
bewerking.

Afbeelding 17
De Camlockbouten zijn  voorzien van een groef voor het nivelleren. Schroef de bout tot aan de groef in de 
spanklauw en controleer, of de spanningsbouten tussen de twee V-markeringen vergrendelen. Indien dit het geval is, 
kunt u de Camlockbouten met de inbusschroeven beveiligen. Indien vergrendeling niet mogelijk is, de Camlockbout 
één draai naar buiten c.q. naar binnen draaien. 
Veiligheidsschroef (B) verwijderen
Afhankelijk van de noodzakelijke correctie, borstbout (A) een volle draai naar buiten of naar binnen draaien
Veiligheidsschroef (B) aanbrengen en vastdraaien.

De radiale groef (C) op elke borstbout (A) dient ter oriëntatie voor de juiste instelling van de bout.

14.6 bed-, vlak- en bovenslede

De bedslede draagt de slotplaat, evenals de vlakslede met de 
bovenslede. Met de bedslede wordt de bewerking in lengterichting 
uitgevoerd. De vlakslede wordt gebruikt voor het vlakdraaien c.q. 
voor het aanpassen van de spandiepte bij het draaien in de lengte. 
Bovendien dient de vlakslede als drager voor de bovenslede en ter 
bevestiging van de „meelopende lunet“. Op de bovenslede is de 
werktuigdrager gemonteerd. Daarom wordt de bovenslede ook 
wel werktuigslede genoemd. Deze slede is draaibaar gelagerd op 
de vlakslede en kan van +45° tot -45° voor het draaien van korte 
conussen worden gezwenkt. Daartoe moet u de 2 schroeven (1) 
losdraaien en zwenkt u de bovenslede naar de schaal (2) op het 
gewenste gradental. Vervolgens de beide schroeven (1) weer 
vastdraaien.

Afbeelding 18

Vlakslede en bovenslede zijn voorzien van zwaluwstaartgeleidingen met instelbare spielijst (zie punt 16.1) en 
garanderen daardoor altijd een nauwkeurige geleiding.
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14.7 voedIng en schroefdraadhoogten

De werkgang van een slede wordt bij het draaien ook wel „slag“ 
genoemd. Alle mogelijke voedingen, die in de tabellen worden 
genoemd, kunnen door schakeling van de vier keuzehendels c.q. 
door uitwisseling van de wisselwielen worden ingesteld. De tabellen 
bevinden zich op de wisselwielafdekking. Met de schake-laars 
(1), (2) en (3) kan de langsvoeding c.q. de dwars-voeding worden 
geschakeld. De schakelaar (4) wordt op positie „N“ geplaatst. De 
„N“-positie is een bijzondere schakelpositie van deze schakelaar. 
De leispil is in deze positie in een „neutrale positie“ en grijpt niet in 
elkaar met de voeding. Daardoor worden leispil en lager ontzien. 
De gebruikelijkste schroefdraadhoogten voor schroefdraad met 
ingevoerde waarde of metrische schroefdraad worden eveneens 
vermeld. Voor het schroefdraad-snijden wordt de keuzeschakelaar 
(4) vanuit de „N“-positie in die schakelpositie geplaatst, die volgens 
tabel noodzakelijk is.

Afbeelding 20

Afbeelding 19

14.8 handmatIge voedIng

Zie afbeelding 21
Bij de langsvoeding bij de bedslede wordt gebruik gemaakt van een handwiel (1) aan de slotplaat. Aan de schaal bij 
het handwiel kan de procedure worden afgelezen.
De voeding voor de vlakke bewerking met het handwiel (2) gebeurt bij de vlakslede. Aan het handwiel bevindt zich 
eveneens een voedingsschaal.
De voeding van de boven- en werktuigslede wordt met de kruk (3) aan het handwiel van de bovenslede uitgevoerd. 
Ook aan dit handwiel bevindt zich een voedingsschaal.
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14.9 automatIsche voedIng

De automatische voeding voor langsdraaien c.q. vlakdraaien 
worden door de voedingsaandrijving via de spil in de slotplaat 
overgedragen. Bij de keuzehendel (4) wordt de automatische 
voeding voor langsbewerking of vlakke bewerking ingesteld:
Instellen vlakke bewerking: schuif de hendel vanuit 0-positie 
naar links en druk hem naar beneden. De automatische 
voeding voor vlakke bewerking is ingeschakeld, het handwiel 
(2) is geblokkeerd.
Instellen langsbewerking: de hendel vanuit de 0-positie naar 
rechts schuiven en naar boven drukken. De automatische 
voeding voor langsbewerking is ingeschakeld, het handwiel (1) 
is geblokkeerd.

Met hendel (5) wordt de automatische voeding voor het 
schroefdraadsnijden ingesteld.
Met de omzettingshendel aan de vaste kop kan de richting van 
de voeding worden bepaald (ook voor schroefdraadsnijden).

Afbeelding 21

14.10  vervangIng van de wIsselwIelen

Stekker uit het stopcontact trekken en de afdekking van de aandrijving bij de vaste kop verwijderen.

Klemschroef (1) losdraaien en de spanschroef (2) bij de 
wisselwielschaar – wielschaar naar beneden zwenken. De moer 
(3) bij de borstbout van de tussenwielen (C) en (D) losdraaien, 
teneinde de tussenwielen in het lange gat te verschuiven, 
indien alleen het wisselwiel (B) wordt vervangen – of de moer 
(3) verwijderen, om de bout naar voren af te nemen. Verwijder 
de veiligheidsring van de borstbout om de tussenwielen te 
vervangen.

Attentie: alleen het achterste wisselwiel (C) is in werking. Het 
voorste wiel (d) dient enkel als distantiestuk en kan daarom vrij 
worden gekozen!

Afbeelding 22

De wisselwielen (A) en (B) kunnen nu eveneens na het losdraaien van de schroeven (4) en (5) conform 
wisselwieltabel worden omgewisseld.
Plaats de borstbout met de tussenwielen op de wisselwielschaar. Breng het tussenwiel (C) weer met het tandwiel 
(B) in elkaar en arreteer de borstbout weer met behulp van moer (3).

Vervolgens de wielschaar zo inzwenken, dat het tussenwiel (C) weer in het tandwiel (A) grijpt. 
Spanschroef (2) vastdraaien en klemschroef (1) enigszins aantrekken.
Nadat het wiel is gewisseld, de speling van de tandzijkanten opnieuw instellen. Daartoe een blad gewoon papier 
(80 g/m2) als instelhulp tussen de tandwielen klemmen.

14.11  schroefdraadsnIjden
Bij het schroefdraadsnijden gebeurt de voeding met behulp van slotmoeren via de leispil. Normaal gesproken 
grijpen daarbij de moer en de leispil tijdens de gehele snijprocedure van de schroefdraad in elkaar, ook tijdens het 
terugvaren van de bedslede.
Overtuig u zelf ervan, dat de juiste wisselwielen voor de gewenste hoogte zijn ingeschakeld en dat zich de 
voedingskeuzehendels in de juiste positie bevinden.
Laat de slotmoer met de leispil in elkaar grijpen, door de hendel van de slotmoer naar beneden te drukken en de 
slotmoer te sluiten. De normale hendel voor voeding wordt hierbij niet gebruikt en blijft in 0-stand!

Om slijtage van leispil en slotmoer zo laag mogelijk te houden, wordt de leispil 
alleen gebruikt voor het schroefdraadsnijden van de automatische langsbewerking. 
Hierdoor kunnen langdurig precieze schroefdraden worden gesneden.
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De hoogterichting (links- of rechtsdraaiend) kan door omschakelen van een keeraandrijving met omzettingshendel 
aan de vaste kop worden gewijzigd (alleen schakelen wanneer de machine stilstaat).

14.12  schroefdraadaanwIjzer
De schroefdraadaanwijzer bevindt zich op de rechterkant van de slotplaat. Normaal gesproken wordt de 
schroefdraadaanwijzer voor algemene draaiwerkzaamheden uitgezwenkt!
De aanwijzer kan echter worden gebruikt, om tijdens het snijden van bepaalde schroefdraden de slotmoer na een 
snijwerk te openen, de slede snel met de hand terug te varen en de slotmoer aan de juiste plaats met de leispil 
voor de volgende bewerking weer in elkaar te laten grijpen. De schroefdraadaanwijzer moet tijdens het complete 
snijwerk in elkaar blijven.

Bij deze machine kan de schroefdraadaanwijzer alleen worden gebruikt voor metrieke schroefdraadhoogten! Bij 
Inch-hoogten moet de slotmoer voor de complete schroefdraadsnijprocedure gesloten blijven!

Een tabel laat u voor de verschillende schroefdraadhoogten het 
tandwiel zien, dat in dat geval moet worden gebruikt, en laat 
zien, bij welk deelstreepjes op de wijzerschaal u de slotmoer kunt 
sluiten.
De tabel vindt u aan de linkerkant van de slotplaat.
De schroefdraadaanwijzer beschikt over 3 tandwielen (28, 30 en 
32 tanden), die via 3 gaten door de zwenkarm in gebruik kunnen 
worden genomen.
Daartoe de schroef losdraaien en de zwenkarm in de juiste positie 
brengen. Zwenk het tandwiel in de transpotas en trek de schroef 
vast. Aan de markering van de 12-delige schaal kunt u aflezen, bij 
welke deelstreepje u de slotmoer met de spilas kunt sluiten.

Afbeelding 23

Nadat de schroefdraad volledig klaar gedraaid is, wordt de schroefdraadaanwijzer weer uitgezwenkt.

Voorbeeld voor het gebruik van de schroefdraadaanwijzer:
De gewenste schroefdraadhoogte bedraagt 1,5 mm.

Voor deze hoogte laat u het tandwiel 30T (1) met de leispil in elkaar grijpen. Door het inzwenken van de 
schroefdraadaanwijzer via het middelste gat (2) draait de wijzerschaal mee. De tabel links van de slotplaat toont 
aan, bij welk deelstreepje bij deze hoogte ingezwenkt kan worden. De slotmoer wordt (bij 1,5 mm hoogte) voor de 
schroefdraadsnijprocedure telkens gesloten, wanneer de markering (3) op de schroefdraadaanwijzer overeenkomt 
met een deelstreepje (4) van de cijfers 1, 3, 5, 7, 9 of 11.

Afbeelding 24 Afbeelding 25
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14.13  losse kop

De losse kop dient als druklager bij het draaien tussen, 
punten, en voor de opname van boor-, verzinkings- , wrijf- 
en schroefdraadsnijwerktuigen in de lossekopspil. Door het 
„excentrisch plaatsen van de losse kop“ kunnen lange, slanke 
conussen worden gedraaid.
De losse kop kan worden verschoven op het draaibankbed en 
kan op een willekeurige plaats met de klemhendel (1) worden 
vastgeklemd. De lossekopspil heeft een binnenconus (MK3 voor 
het opnemen van boorwerktuigen en punten met conusschaft. 
De lossekopspil kan 100 mm worden uitgeschoven. Op de 
lossekopspil bevindt zich een mm-deling. Aan het handwiel A(2) 
bevindt zich een schaal voor de nauwkeurige instelling van de 
lossekopspil. Her vastklemmen van de lossekopspil gebeurt met 
de hendel (3).

Afbeelding 26

Verzetten van de losse kop excentrisch voor het conusdraaien:
De vastgezette losse kop met klemhendel (1) losdraaien. De 
vaststelschroef (5) op de achterkant ca. ½ draai losdraaien. Daarna 
de losse kop door afwisselend losdraaien en vastdraaien van de 
twee regelschroeven (4) uit de middelste positie brengen. De 
gewenste dwarverstelling kan aan de schaal (6) worden afgelezen. 
Vervolgens eerst de achterste vaststelschroef, dan de twee 
vaststelschroeven weer vastdraaien. Losse kop met spanhendel 
weer vastklemmen. Om een ongewild uittrekken van de losse kop 
uit het draaibankbed te voorkomen, is een veiligheidspen (7) aan 
het eind van het draaibankbed ingeschroefd.

Afbeelding 27

Controleer de lossekop en lossekopspilklem bij werkzaamheden tussen punten!

14.14  spannen van de werktuIgen
Draaibeitels moeten bij het draaien zo vast worden ingespannen, dat zij de tijdens de spaandervorming vrijkomende 
verspaningskracht goed en betrouwbaar kunnen opnemen. Daartoe gebruikt men geschikte spanapparatuur 
en hulpwerktuigen. Bij het inspannen van de draaibeitels dienen de betreffende inspanregels in acht te worden 
genomen.
De gebruikelijkste spanapparatuur zijn meervoudige houders en snelwisselstaalhouders. 

14.15  spannen met de vIervoudIge staalhouder (meervoudIge houder)
In de meervoudige houder kunnen meerdere werktuigen gelijktijdig worden 
ingespannen. Door het zwenken van de houder wordt het gewenste werktuig in 
de werkpositie gebracht.

Gebruik:
Voor het inspannen van meerdere werktuigen voor verschillende bewerkingsfasen.

Afbeelding 28
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14.16 spannen met de snelwIsselstaalhouder (optIoneel)
De snelwisselstaalhouder bestaat uit een spanvoorziening 
en verschillende wisselhouders. De werktuigen worden 
in de wisselhouder gespannen en vastgehouden door de 
spanvoorziening. Snelwisselstaalhouders bieden de mogelijkheid, 
de draaiwerktuigen snel uit te wisselen. 

Gebruik:
Voor het inspannen van draaibeitels, indien deze vaak en snel 
moeten worden gewisseld. Snelwisselstaalhouders zijn de meest 
geschikte spanvoorzieningen. Afbeelding 29

14.17 juIst Inspannen van de draaIbeItel 
Vanwege de krachten, die aan de draaibeitel vrijkomen, moet deze kort en stevig ingespannen worden. Bij een lange 
hendelarm buigt de draaibeitel door en veert weer terug. Het snijvlak dringt ongelijkmatig in het werkstuk en zorgt 
voor een golvend oppervlak.

Afb. 30

Juist: de draaibeitel juist ingesteld  
(korte hendelarm)

Fout: de hendelarm van de draaibeitel 
is te lang.

Fout: te lange hendelarm vanwege 
een  teruggeplaatste ondergrond

De draaibeitel moet met zijn 
as loodrecht op de werkstukas 
worden ingespannen. Bij schuin 
inspannen kan de draaibeitel in 
het werkstuk worden getrokken.             
Zakelijke schade kan het gevolg 
zijn.

 Afb. 31

Juist:  Draaibeitel  rechthoekig ten 
opzichte van de draaias ingespannen.

Fout:  Draaibeitel in richting van de 
voeding schuin ingespannen.

15. koelIng
Door de spanende bewerking van het draaien ontstaan aan het snijvlak van de draaibeitel hoge temperaturen door 
optredende wrijvingswarmte.
Daarom moet bij het draaien van de draaibeitels gekoeld worden. Door de koeling met een geschikt koel-/
smeermiddel bereikt men een hogere oppervlaktekwaliteit en een langere standtijd van de draaibeitels.
Vooral bij het ruw schaven (afdragen van grotere materiaalhoeveelheden bij een hogere voeding), bij het 
schroefdraadsnijden en bij het in- en afsteken moet gekoeld worden. Dit gebeurt het beste met behulp van een 
aparte koelmiddelinstallatie. Indien deze niet aanwezig is, kan met behulp van een spuitpistool of een spuitfles 
worden gekoeld.

Bij gebruikmaking van hardmetalen beitels moet de koeling of continu gebeuren – of helemaal niet, 
anders bestaat het risico, dat het snijvlak van de beitels uitbreekt. Niet met penseel of handbezem 
koelen, omdat de borstels in de machine vast kunnen raken en dus risico op persoonlijk letstel bestaat.

Als koelmiddel gebruikt u het beste een water oplosbare, milieuvriendelijke booremulsie, die verkrijgbaar is in de 
vakhandel. Indien u koelt tijdens het draaien, dient u een opvangkom onder de machine te monteren.

U dient erop te letten, dat de gebruikte koel- en smeermiddelen worden verwijderd conform de geldende 
milieuvoorschriften. Hierbij dient u de verwijderingsaanwijzingen van de fabrikant in acht te nemen.
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16. InstellIngen
De machine moet na plaatsing en na de eerste inbedrijfstelling t.b.v. een juiste nivellering in de langs- en 
dwarsrichting gecontroleerd worden. Maar ook door slijtage kan het noodzakelijk zijn, dat de machine wordt 
bijgesteld.

16.1 geleIdIngsraIl met bIjstellIjst aan de bedslede

Door slijtage wordt de speling van de achterste geleiderail groter, 
dit kan door bijstellen van de inbusschroeven gecorrigeerd 
worden.
Voor het bijstellen eerst de moeren (1) losdraaien en de 
inbusschroeven (2) met de wijzers van de klok mee enigszins 
bijstellen. Daarna de moeren weer goed vastdraaien.

Afbeelding 32

Bij het draaien van de bijstelschroeven met kleine pasjes te werk gaan. Een 45°-draai van de 
inbusschroeven komt overeen met ca. 0,125 mm (0,005”) weg, die de bijstelschroef aflegt.

16.2 aandrIjfmotor, v-snaarwIsselIng en –spannIng

De V-snaaraandrijving wordt bereikbaar na het verwijderen van 
de spuitbedekking aan de achterkant (voor zover gemonteerd) en 
van de wisselwielafdekking aan de vaste kop. 
De aandrijfmotor is bevestigd op een verticaal verplaatsbare 
montageplaat op de achterkant van het bed. Draai de 3 
bevestigingsschroeven (1) aan beide kanten van de montageplaat 
van de motor los. Ontspan de V-snaar, door de motor naar boven 
te schuiven. Nu kunt u de V-snaar wisselen. Om de V-snaar te 
spannen – of om de V-snaarspanning te verhogen - schuift u de 
motor naar beneden. Draai vervolgens de schroeven weer stevig 
vast.

Afbeelding 33

V-snaar na ca. 20 bedrijfsuren op spanning controleren (spanningsverlies door uitzetten)!

Bij het wisselen van de V-snaren moeten steeds beide snaren worden vernieuwd.

Let altijd op de richtingslijn van de V-snaar. Controleer de 
richtingslijn met behulp van een liniaal aan de V-snaarschijven 
aan de motor en aan de vaste kop. Door het losdraaien van 
de houderschroeven (1) kan de motor horizontaal worden 
verschoven. Daarna de schroeven weer vastdraaien.

Afbeelding 34
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16.3 losse kop spanhendel

De weg van de spanhendel voor het vastzetten van de losse 
kop op het bed wordt bepaald door de zelfborgende moer 
aan de onderkant van de klembek. Door het draaien van de 
bovengenoemde moer met de wijzers van de klok mee wordt de 
slag van de excenterspanbout en daarmee dus de weg van de 
spanhendel verkort.

Afbeelding 35

16.4 vlakslede

Een grotere speling in de vlakslede kan worden verkleind, doordat 
de sleufschroef (1) van de leilijst met de wijzers van de klok 
mee gedraaid wordt. Daartoe eerste dezelfde sleufschroef aan 
de achterkant van de vlakslede losdraaien en vervolgens bij de 
voorste sleufschroef de speling verkleinen. Nadat de speling is 
ingesteld, de schroef aan de achterkant weer vastdraaien.

Afbeelding 36

16.5 bovenslede

Een grotere speling in de vlakslede kan worden verkleind, doordat 
de sleufschroef (1) van de leilijst met de wijzers van de klok 
mee gedraaid wordt. Daartoe eerste dezelfde sleufschroef aan 
de achterkant van de vlakslede losdraaien en vervolgens bij de 
voorste sleufschroef de speling verkleinen. Nadat de speling is 
ingesteld, de schroef aan de achterkant weer vastdraaien.

Afbeelding 37

16.6 vlakspIlmoer

De grotere speling aan de zijkanten van de vlakspilmoer naar de 
vlakspil toe kan als volgt gecorrigeerd worden:
De afdekplaat aan de achterkant van de bedslede verwijderen 
en de vlakspilkruk met de wijzers van de klok mee draaien, 
totdat de vlakspilmoer bereikbaar is. De inbuspenschroef (1) 
aan de vlakspilmoer met de wijzers van de kolk mee draaien ter 
verkleining van de spelingen aan de zijkanten. Daarbij voorzichtig 
te werk gaan, teneinde een al te krachtige bijstelling en dus 
vastklemmen van de moer op de spil te voorkomen. Een 45°-draai 
van het tapeind komt overeen met ca. 0,125 mm compensatie 
van de speling. De speling niet te ver corrigeren, omdat anders 
een bijzonder hoge slijtage van de spilmoer ontstaat. Na het 
vastdraaien, de spil insmeren!

Afbeelding 38
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16.7 hoofdaandrIjvIngsspIl
De spillagering werd tijdens de montage van de machine bij de fabrikant reeds ingesteld. De hoge vlak- en 
rondloopprecisie moet daarom zonder verdere bijstelling door de gebruiker behouden blijven.
NB: de gebruiker van de machine moet daarom normaal gesproken tijdens normaal gebruik van de machine geen 
verdere bijstelwerkzaamheden voornemen.
Indien bijstelling toch gebeurt of indien inregeling na vervanging van een lager toch noodzakelijk mocht blijken, 
dient men strikt volgens onderstaande aanwijzingen te werk te gaan:

16.8 controleren van de juIste spelIng van het lager:
Precisie-meetklok volgens DIN 878 of fijnaanwijzer volgens DIN 879 met schaalwaarde 0,001 mm (0,0254”) met de 
tastbout horizontaal en in rechte hoek tegen het vlakke vlak van de spilkop zetten. Tastklok hierbij vasthouden met 
magnetisch meetstatief en permanente magneetvoet bevestigen aan vaste kopchassis of bed.

Controle en instelling van de speling mag alleen gebeuren, nadat de klauwplaat 
van de draaibank, de vlakke schijf of werkstukhouder zijn verwijderd.

Afbeelding 39

Veiligheidsafdekking aan de vaste kop verwijderen en afwisselend krachtig met de hand van achteren (aandrijfkant) 
en van voren (spilkopkant) tegen de draaispil drukken. Daarbij de spil stuksgewijs enigszins draaien.
De totale uitslag van de wijzer dient in het bereik 0,004 – 0,006 mm te liggen. Daarmee mag de waarde van max. 
0,008 mm niet worden overschreden. De bovengenoemde waarde geeft de effectieve totale lagerspeling aan.
Van een juiste lagerspeling is bij een koude vaste kop (20°C) sprake, wanneer deze niet kleiner is dan 0,005 mm 
(0,0002“) en de spil nog altijd met de hand kan worden gedraaid.

16.9 Instellen van de lagerspelIng van de hoofdspIl
Daartoe de wisselwielschaar verwijderen. Kruisgleufmoer met haaksleutel voor het vastdraaien van de contramoer 
op de spil losdraaien. Spil aan beide uiteinden afwisselend met de hand krachtig belasten en daarbij de spil 
stuksgewijs enigszins draaien. Daardoor worden de conusrollen ten opzichte van de betreffende lagerbinnen- en 
buitenring gecentreerd. Vervolgens sleufschroef met haaksleutel met de wijzers van de klok mee vastdraaien. Daarbij 
steeds weer door afwisselende belasting van de spil de lagerspeling met de tastklok Controleren, totdat deze speling 
overeenkomt met de voorgeschreven waarde van 0,004 – 0,006 mm, aangegeven maat 0,005 mm (0,0002“).
Vervolgens de kruisgleufmoer voor het vastdraaien van de contramoer vastdraaien, hierbij de tweede moer met de 
haaksleutel vasthouden, opdat de lagerspeling niet kan wijzigen.
Vervolgens „Controle van de juiste lagerspeling“ herhalen, om veilig te stellen, dat het vastdraaien van de 
contramoer tot ontoelaatbare veranderingen heeft geleid.
Uiteindelijk wisselwielschaar, wisselwielen en veiligheidsafdekking weer monteren.

Omzetten van de lagerspeling alleen bij koude machine (20°C) uitvoeren. De 
lagerspeling wordt door verhitting wanneer de machine in bedrijf is, kleiner.

Te lage lagerspeling leidt tot aanzienlijke schade. 

Bij hoofdzakelijk zware verspaningswerkzaamheden (ruw schaven) de lagerspeling 
tegen de bovenste tolerantiegrens 0,006 tot 0,008 mm instellen.
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17. reInIgIng, verzorgIng en onderhoud
Voor behoud van de precisie en functionaliteit van de machine is het beslist noodzakelijk, hiermee zorgvuldig om 
te gaan, deze schoon te houden en regelmatig te smeren en te oliën. Alleen door een goede verzorging kan de 
arbeidskwaliteit behouden blijven.

Olie-, vet- en reinigingsmiddel zijn milieuschadelijk en mogen niet in afvalwater of in het gewone huisvuil 
terechtkomen. Deze middelen volgens de geldende milieuvoorschriften verwijderen. De poetsdoeken 
met olie, vet of reinigingsmiddel zijn licht ontvlambaar. Verzamel deze in een geschikte, gesloten 
container en verwijder deze volgens de geldend milieuvoorschriften – niet in het gewone huisvuil!

Alvorens reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine uit 
te voeren, steeds de stekker uit het stopcontact trekken!!

17.1  reInIgIng
In principe dient de machine na elk gebruik te worden gereinigd. Verwijder de spaanders nadat de machine is 
uitgeschakeld met een spaanhaak, handbezem of penseel. Niet met perslucht reinigen, omdat hierbij de fijne 
spaanders in de geleidingen geblazen zouden kunnen worden.

De spaanders niet met de blote hand verwijderen. Er is gevaar op persoonlijk letsel door scherpe spaanders!

Het resterend vuil, smeermiddel en olie met een poetsdoek of poetskatoen verwijderen. De gebruikte poetsdoek of 
poetskatoen mag niet pluizen.
Nadat de machine grondig is gereinigd, moeten alle blanke machineonderdelen enigszins worden geolied. Gebruik 
hierbij een geschikte smeerolie. Opdat de sledegeleidingen van de bed-, boven- en vlakslede gelijkmatig worden 
geolied, moeten de sleden meermaals met de hand heen en terug gereden worden. Daardoor kan de olie in de 
sledegeleidingen terechtkomen. 

17.2 reparatIewerkzaamheden
Door slijtage kan het gebeuren, dat onderhoudswerkzaamheden aan de machine noodzakelijk zijn.

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 
bevoegde vakmensen met mechanische c.q. elektrische kennis.

17.3 onderhoudswerk
Smeerschema en smeerplaatsen zie punt 12. 

• Na ca. 20 bedrijfsuren: V-snaarspanning controleren en eventueel bijspannen. 
• Dagelijks: oliepeil bij de peilglazen controleren. Spaanders en vuil van de machine verwijderen.
• Wekelijks: alle smeernippels van de machine volgens smeerschema smeren.
• Per kwartaal: Nivellering van de machine controleren (zie Instellingen)
• Telkens na 2000 bedrijfsuren: olie uit vaste kop-drijfwerk, voeding-drijfwerk en slotplaat laten weglopen en 

vervangen door nieuwe olie.

Olie-, vet- en reinigingsmiddelen zijn milieuschadelijk en mogen niet in het afvalwater 
of in het gewone huisvuil terechtkomen. Verwijder deze middelen conform de geldende 
milieuvoorschriften. De poetsdoeken met olie, vet of reinigingsmiddel zijn licht ontvlambaar. 
Verzamel de poetsdoeken of de poetskatoen in een geschikte, gesloten container en verwijder 
deze volgens de geldende milieuvoorschriften – niet bij het gewone huisvuil!
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18. probleemoplossIng

Fouten Eventuele oorzaken Opheffen   

Werkstukoppervlak te ruw  Draaibeitel niet scherp
Draaibeitel veert
Te hoge voeding
Radius bij de draaibeitelpunt te klein

Draaibeitel opnieuw scherp maken
Draaibeitel korter spannen
Voeding verlagen
Radius vergroten 

Werkstuk wordt conisch Punten liggen niet in een lijn (losse 
kop verplaatst)
Bovenslede niet precies op nul 
gesteld (bij het draaien met de 
bovenslede)

Losse kop op het midden juist instellen

Bovenslede precies op nul instellen. 

Draaibank ratelt Voeding te hoog
Hoofdlagers hebben speling

Voeding kleiner kiezen.
Hoofdlagers laten bijstellen.  

Centreerpunt wordt warm   Werkstuk heeft zich uitgezet Lossekoppunt losser draaien

Draaibeitel heeft een 
korte standtijd

Harde giethuid 
Te hoge snijsnelheid 
Te grote voeding
Te weinig koeling

Giethuid van tevoren breken
Snijsnelheid lager kiezen. 
Lagere voeding (nadraaitoegift niet hoger 
dan 0,5 mm)
Meer koeling

Te hoge vrijvlakteslijtage      Vrije hoek te klein (werktuig „drukt“)  
draaibeitelpunt niet ingesteld op 
punthoogte 

Vrije hoek groter kiezen
Hoogte-instelling van de draaibeitel 
corrigeren

Snijkant breekt uit Wighoek te klein (ophoping van 
warmte)
slijpscheuren door foutief koelen 
te grote speling in de spillagering (er 
ontstaan trillingen)

Wighoek groter kiezen.
Gelijkmatig koelen.
Speling in de spillagering laten bijstellen.  

Gedraaide schroefdraad 
is fout.

Schroefdraad-draaibeitel is fout 
ingespannen of fout aangeslepen.  
Foutieve hoogte.
Foutieve diameter.

Draaibeitel op het midden instellen.
Hoek goed slijpen. 
Juiste hoogte instellen. 
Werkstuk op precieze diameter voordraaien.  

Spil start niet.      Noodstopschakelaar ingeschakeld.
Klauwplaatschakelaar geactiveerd.
Wisselwielafdekking niet goed 
gesloten. 

Noodstopschakelaar ontgrendelen.
Klauwplaatsbescherming naar beneden 
klappen.
Wisselwielafdekking goed sluiten. 
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19. elektrIsch schema

Afbeelding 40 - 3-fase

Afbeelding 40A - 1-fase
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20. explosIetekenIngen en lIjsten met onderdelen

20.1 vaste kop

Afbeelding 41

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
1-1 schroef M6x20 4 1-61 schroef M6x12 3

1-2 afdekring 1 1-62 dichting 1

1-3 dichting 1 1-63 afdekking 1

1-4 spil   1 1-64 opname 1

1-5 lager D7212 1 1-65 as 1

1-6 pasveer 9 8x80 1 1-66 Pasveer 1

1-7 pasveer 1 1-67 tandwiel 1

1-8 schroef  M3x8 2 1-68 as 1

1-9 tandwiel 1 1-69 dichting 1

1-10 tandwiel 1 1-70 schroef  M8x6 1

1-11 tandwiel 1 1-71 borgingsring  1

1-12 ring 1 1-72 borgingsring  2

1-13 schroef  M8x10 2 1-73 lager 204 1

1-14 pen 5x40 1 1-74 tandwiel 1

1-15 opname 1 1-75 pen  3

1-16 schroef  M3x8 1 1-76 veer 0,6x4x22 3

1-17 tandwiel 1 1-77 schroef  M8x16 3

1-18 lager D7211 1 1-78 excentrieke schacht 3

1-19 ring 2 1-79 tandwiel 2
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1-20 dichting 1 1-80 schroef  M6x16 2

1-21 afdekking 1 1-81 pen 4x24 2

1-22 schroef M8x20 4 1-82 as 2

1-23 schroef M6x12 5 1-83 dichting 11,8x2,65 5

1-24 afdekking 1 1-84 meeneemklauw 2

1-25 dichting 1 1-85 borgingsring  3

1-26 lager 60304 1 1-86 schroef  M8x16 3

1-27 as 1 1-87 moer M8 3

1-28 pasveer 1 1-88 plaat 2

1-29 schroef  M3x8 2 1-89 schroef  M8x8 3

1-30 tandwiel 1 1-90 veer 1,8x6x25 3

1-31 tandwiel 1 1-91 kogel 06 4

1-32 tandwiel 1 1-92 schroef M6x20 2

1-33 borgingsring  2 1-93 afdekking 1

1-34 tandwiel 1 1-94 schroef 1

1-35 tandwiel 1 1-95 schroef  M6x25 6

1-36 tandwiel 1 1-96 dichting 1

1-37 lager 104 1 1-97 vaste kop 1

1-38 dichting 1-98 as   1

1-39 afdekking 1 1-99 opname   1

1-40 schroef 1 1-100 hendelarm 1

1-41 onderlegplaatje 1 1-101 handel 1

1-42 snaarschijf  1 1-102 klinknagel 6

1-43 schroef  M6x12 4 1-103 plaat 1

1-44 afdekking 1 1-104 olieppeilglas 1

1-45 dichting 1 1-105 schroef 1

1-46 tandwiel 1 1-106 dichting 9,5x2,65 1

1-47 tandwiel 1 1-107 schroef  M8x30 2

1-48 tandwiel 1 1-108 schroef  M12x25 2

1-49 as 1 1-109 greep 3

1-50 pasveer 1 1-110 greep 2

1-51 pasveer 1 1-111 pasveer 1

1-52 lager 104 1 1-112 tandwiel 2

1-53 schroef M6x12 2 1-113 schroef  M6x8 2

1-54 onderlegplaatje 2 1-114 schroef  M6x8 2

1-55 tandwiel 1 1-115 naaf 1

1-56 pasveer 1 1-116 schuiver 2

1-57 dichting 2 1-117 opname  1

1-58 borgingsring   2

1-59 bevestigingsring 1

1-60 lager 60104 2
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20.2 wIsselwIelenschaar

Afbeelding 42

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
2-1 schaarvork  1 2-25 wisselwiellagerchassis 1

2-2 schroef M8x30 mm 1 2-26 pakkingsring STW#55x2t 1

2-3 tandwiel M 1.25x542 1 2-27 pakkingsring STW#40x1.75t 2

2-4 tandwiel M1.25x30Z 1 2-28 pasveer 6x6x18 1

2-5 tandwiel M 1.25x56Z 1 2-29 kogellager 6203 2

2-6 tandwiel M1.25x57Z 1 2-33 afdekking 1

2-7 tandwiel M 1.25x63Z 1 2-35 klembout 1

2-8 tandwiel M1.25x66Z 1 2-36 veerschijf (M10) 1

2-9 tandwiel M 1.25x60Z 1 2-37 moer M 10 1

2-10 tandwiel M 1.25x120Z 1 2-38 positioneerpen 1

2-11 tandwiel M1.25x127Z 1 2-39 positioneerpen 1

2-12 tandwiel M 1.25x157Z 1 2-40 klemknop  2

2-20 onderlegplaatje 1 2-41 veiligheidsschakelaarafdekking 1

2-21 bout 1 2-42 schroef M5x8 3

2-22 moer M10 1 2-46 onderlegplaatje (M5) 1

2-23 bus 1 2-47 tandwiel M1.25x78Z 1

2-24 onderlegplaatje 1 2-48 tandwiel M 1.25x69Z 1
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20.3 drIjfwerk

Afbeelding 43
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Afbeelding 44
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Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
3-1 drijfwerkchassis 1 3-60 staalkogel 1

3-2 kogellager (Ø17xØ40x12) 1 3-61 staalkogel 1

3-3 kogellager (Ø15xØ35x11) 9 3-62 opname 1

3-4 kogellager (Ø20xØ42x12) 1 3-63 as 2

3-5 kogellager (Ø20xØ42x12) 1 3-64 geleiding 1

3-6 as 1 3-65 geleiding 1

3-7 pasveer 1 3-66 geleiding 1

3-8 dichtingsring STW//16 2 3-67 schakelvork 1

3-9 pasveer 1 3-68 schakelvork 2

3-10 schroef M6x16 1 3-69 pen 1

3-11 tandwiel (M2x16T, M2x24Z) 1 3-71 klinknagel 10

3-12 afstandhouder 3 3-72 schakelgreep 4

3-13 as 1 3-73 label (1-4) 1

3-14 dichtingsring STW//20 11 3-74 label (R-U) 1

3-15 tandwiel (M1.75x24Z) 2 3-75 houder 1

3-16 tandwiel (M1.75x28Z) 2 3-76 schroef M5x12 3

3-17 tandwiel (M2.Qx18Z) 2 3-77 schakelarm 1

3-18 pasveer 4x4x25 1 3-78 schroef M5x12 2

3-19 dichtingsring (STW//27) 1 3-79 schakelaar (BZ 2RW822-T4J) 2

3-20 as 1 3-80 as 1

3-21 pasveer 4x4x55 1 3-81 schroef M4x4 2

3-22 tandwiel (M2.0x24Z) 1 3-82 afstandshouder 1

3-23 tandwiel (M2.0x16Z) 1 3-83 schuifhuls 1

3-24 tandwiel (M2.0x32Z) 1 3-84 moer 1

3-25 as 1 3-85 veer 18

3-26 pasveer 4x4x145 1 3-86 as van klein tandwiel 2

3-27 tandwiel (M 1.75x32Z) 1 3-87 0-ring P7xW1.9 4

3-28 afstandsbus 1 3-88 knop 4

3-29 tandwiel (M 1.75x30Z) 1 3-89 veerpen (Ø4x40) 4

3-30 tandwiel (M 1.75x28Z) 1 3-90 schroef M6x10 4

3-31 tandwiel (M2.0x30Z) 1 3-91 staalkogel Ø5 4

3-32 bus 1 3-92 drukveer Ø0.8x4.6x24 4

3-33 tandwiel (M2.0x16Z) 1 3-93 schroef M6x8 4

3-34 as 1 3-94 as van klein tandwiel 1

3-35 dichtingsring STW//20 1 3-95 afloopstop 1

3-36 tandwiel (M2.0x32Z) 1 3-96 plaatje 4

3-37 as 1 3-97 pen 6x25 2

3-38 veerpen Ø5x20 1 3-98 schroef M8x65 2

3-39 schroef M4x0.4x6 2 3-99 schroef M8x25 2

3-40 staalkogel Ø6 2 3-100 leispil 25“ 1

3-41 tandwiel (M2.0x32Z) 1 3-100 leispil  40“ 1

3-42 lagerafdekking 1 3-101 voedingsas 25“ 1

3-43 schroef M5x12 3 3-101 voedingsas 40“ 1

3-44 dichting VC26x38x5 1 3-102 schakelas 25“ 1

3-45 lagerafdekking 3 3-102 schakelas 40“ 1

3-46 schroef M5x12 9 3-103 plaatje 1

3-47 lagerafdekking 1 3-104 schakelvork 1
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3-48 schroef M5x12 1 3-105 schakelvork 1

3-49 houder 1 3-106 olieuitlaatschroef 1

3-50 schroef M6x12 3

3-51 kogelkap Ø1/4“ 1

3-52 ring 1

3-53 drijfwerkafdekking 1

3-54 schroef M5x16 8

3-55 veerpen 04x20 2

3-56 oliepeilglas 1

3-57 houder 1

3-58 schroef M4x10 8

3-59 as 2
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20.4 slotkast

Afbeelding 45
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pos naam stuks pos. naam stuks
4-1 huis van slotkast 1 4-49 schroef m6x1.0x6 1

4-2 stop van olieuitlaat 1/8pfx28xgl 1 4-51 drukveer ø0.7xø4.4x12 1

4-3 schroef m6x15 2 4-52 stalen kogel ø3/16“ 1

4-4 schroef m5x16 3 4-53 nokkenas 1

4-5 moer m5 3 4-54 stop 1

4-6 schroef m5x12 2 4-55 wisselhendel 1

4-7 schroef m6x16 4 4-56 knop 2

4-8 schroef m5x25 3 4-57 as 1

4-9 schroef m6x10 1 4-58 schroef m6x17 1

4-10 drukveer ø0.7xø4.4x25 1 4-59 tandwiel m1.5x18t 1

4-11 stalen kogel ø30 1 4-60 revet 1

4-12 schroef m5x20 3 4-61 as 1

4-14 oliepeilglas ø30 1 4-62 o-ring ø2.4xø20 1

4-15 inlaat 1 4-63 paspen 5x5x12 1

4-16 schroef m6x20 1 4-64 schroef m6x15 1

4-17 moer m6 1 4-65 stop ø20x3.2t 1

4-18 schroef m5x12 1 4-66 revet 1

4-19 schroef m8x30 4 4-67 wormwiel mn2x22t 1

4-20 schroef m8x50 1 4-68 tandwiel m1.5x40t 1

4-21 paspen #3x19 2 4-69 spanpen ø5x30 1

4-22 deksel (linksvoor) 1 4-70 as (slotmoer) 1

4-22 deksel (rechtsvoor) 3 4-71 spanpen 05x38 1

4-23 schroef m6x35 3 4-72 stift 2

4-24 as van tandheugel m1.5x14t 1 4-73 naaf 1

4-25 paspen 5x5x20 1 4-74 hendel 1

4-26 schroef m6x15 1 4-75 slotmoer-linker onderdeel 1

4-27 houder 1 4-75 slotmoer-rechter onderdeel 1

4-28 kogelafdekking ø1/4“ 1 4-75/1 slotmoer linkerhelft 1

4-29 handwiel 1 4-75/1 slotmoer rechterhelft 1

4-31 schroef m5x6 1 4-76 schroef m6x20 1

4-32 schaal 1 4-77 excenter 1

4-33 revet 1 4-78 wormas w/19mm 1

4-34 bout 1 4-79 hendel 1

4-35 greep 1 4-80 draadsnijklok, metrisch 1

4-36 as m1.5x13t 1 (4-80 draadsnijklok, inch 1)

4-37 paspen 05x30 1 4-81 aanwijzer metrisch 1

4-38 stop 1 (4-81 aanwijzer inch 1)

4-39 tandwiel m 1.5x60t 1 4-82 revet m8 1

4-40 schakelas 1 4-83 moer m8x1.25 1

4-41 spanpen ø5x30 1 4-85 wormas cp3x28t metrisch 1

4-42 koppelingstandwiel m1.5x30t 1 4-86 wormas cp3x30t metrisch 1

4-43 koppelingstandwiel m1.5x40t 1 4-87 wormas cp3x32t metrisch 1

4-44 koppelingstandwiel m1.5x63t 1 4-88 afstandhouder 2

4-45 stift 3 4-89 tandwiel cp3.175x24t inch 1

4-46 lager 1 4-89 tandwiel cp3.175x24t speciaal 1

4-47 bus 1 4-90 schild draadsnijklok, metrisch 1

4-48 kogelafdekking ø1/4“ 1 4-90 schild draadsnijklok, inch 1)
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4-91 aanwijzer voeding 1 4-95 schild slotmoer links 1

4-92 schild tandwieltanden 1 4-95 schild slotmoer rechts 1

4-93 bus 1 4-96 moer m6 1

4-94 schroef m6x15 1 4-97 schroef m6x10 2

20.5 bed- en vlakslede 

Afbeelding 46

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
5-1 slede 1 5-22 schroef M5x15 1

5-2 schroef M5x15 2 5-23 glijplaat 1

5-3 afstroopplaat 1 5-24 glijplaat 1

5-4 schroef M4x10 2 5-25 schroef M8x25 4

5-5 afdekking 1 5-26 afstroopplaat 1

5-6 schroef M5x15 2 5-27 schroef M5x15 2

5-7 afstroopplaat 1 5-28 greep 1

5-8 pen A5x45 2 5-29 houder 1

5-9 schroef M10x30 4 5-30 pen 4x19 1

5-10 schroef 1 5-31 schroef M6x8 1

5-11 schroef 2 5-32 moer 1

5-12 vlakslede 1 5-33 schaalring 1

5-13 V-snaar-lijst 1 5-34 schroef 2x4 2
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5-14 bus   2 5-35 lager 8102 2

5-15 moer 2 5-36 houder 1

5-16 klemmoer  1 5-37 schroef M6x25 1

5-17 schroef M6x15 1 5-38 bus 1

5-18 plaat 1 5-39 vlakspil   1

5-19 schroef M8x25 2 5-40 tandwiel 1

5-20 plaat 1 5-41 schroef M6x8 1

5-21 afstroopplaat 2

20.6 bovenslede

Afbeelding 47

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
6-1 schroef 1 6-16 houder   1

6-2 Stelspie 1 6-17 greep 1

6-3 bovenslede 1 6-18 pen 3x15 1

6-4 schroef 2 6-19 schroef M6x25 1

6-5 moer M10 2 6-20 draaiplaat 1

6-6 schroef 1 6-21 veer 1
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6-7 spilmoer 1 6-22 pen 1

6-8 schroef M6x15 1 6-23 werktuigklemschroef 3

6-9 moer 1 6-24 schroef werktuighouder 1

6-10 spil (bovenslede) 1 6-25 greep 1

6-11 lager 8101 1 6-26 moer 1

6-12 houder 1 6-27 onderlegplaatje 1

6-13 lager 8101 1 6-28 werktuighouder 1

6-14 schaalring 1 6-29 geleidingsmoer werktuighouder 1

6-15 moer 1

20.7 losse kop

Afbeelding 48

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
7-1 draaibankcenter 1 7-15 moer M12 2

7-2 V-snaar 1 7-16 greep 1

7-3 lossekopspil   1 7-17 klemschroef  (spil)  1

7-4 losse kop 1 7-18 klemstuk  1

7-5 grondplaat 1 7-19 greep 1

7-6 stelschroef  M10x50 2 7-20 klembout (losse kop) 1

7-7 lossekopspil    1 7-21 pen 1

7-8 pen B4x8 1 7-22 bus   1

7-9 lager 8101 1 7-23 as 1

7-10 houder   1 7-24 klemplaat  1

7-11 schaalring 1 7-25 onderlegplaatje 1

7-12 schroef M6x20 4 7-26 moer M12 1

7-13 handwiel 1 7-27 moer (lossekopspil) 1

7-14 greep 1 7-28 schaal 1
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20.8 aandrIjvIng

Afbeelding 49

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
8-1 afdekking 1 8-6 schroef 4

8-2 schroef 2 8-7 onderlegplaatje 4

8-3 moer 2 8-8 motorhoudplaatje 1

8-4 V-snaarschijf 1 8-9 schroef 2

8-5 motor 1 8-10 onderlegplaatje 2
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20.9 onderdelen van het bed

Afbeelding 50

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
9-1 houder 1 9-26 houder   1

9-2 schroef M8x55 2 9-27 schroef M8x16 2

9-3 pen 2 9-28 drukveer  Ø1.0x7.3x20 3

9-4 leispil 1 9-29 bus   1

9-5 lager#51102 1 9-30 axiaallager 1

9-6 afstandhouder 2 9-31 schakelblok 1

9-8 lagerafdekking 1 9-32 schroef M8x20 2

9-9 schroef 1 9-33 spanpen  03x18 1

9-10 schroef M6x20 1 9-34 positioneerpen 1

9-11 voedingsas 1 9-35 spilschakelhendel 1

9-12 opname  1 9-36 schakelknop 1

9-13 schroef M5x6 1 9-37 aanduiding spindeldraairichting 1

9-14 kogelkap Ø1/4 1 9-38 klinknagel Ø2x5 2

9-15 stop   1 9-39 opname  1

9-16 schakelspil  1 9-40 schroef M6x8 1

9-21 bus   1 9-41 stop   1

9-22 schroef M8x8 2 9-42 koppelingszekering 1

9-25 looprol  1 9-43 schroef M5x10 2
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20.10  bedaccessoIres

Afbeeldiing 51

Pos. Naam Stuks Pos. Naam Stuks
10-1 machinebed   1 10-4 pen 5x20 6

10-2 schroef M 12x40 6 10-5 schroef M6x15 6

10-3 tandheugel lang 1 10-6 spaankom  1

10-3 tandheugel kort (brug)  1
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21. snIjsnelheden
Snijdiepte, voeding, snijsnelheden/draaibeitelhoek 

Materiaal Trek-
vastheid

HSS Hardmetaal

Snij-
diepte
(mm)

Voe-
ding
(mm)

Snij-
snelheid
(m/min)

Stand-
tijd
T(min)

Snij-
diepte
(mm)

Voe-
ding
(mm)

Snij
snelheid
(m/min)

Stand-
tijd
T(min)

Algemeen 
bouwstaal, 
carboneer- en 
affineerstaal, 
werktuigstaal,  
gegoten staal

500

0.5 0.1 75-60

60

1 0.1 220-170 120

3 0.5 65-50 6 0.6 110-80 120

10 1.5 35-20 10 1.5 80-50 60

500-700

0.5 0.1 70-50

60

1 0.1 200-150 120

3 0.5 50-30 6 0.6 100-70 120

10 1.5 30-20 10 1.5 70-50 60

700-900

0.5 0.1 45-30

60

1 0.1 150-110 120

3 0.5 30-22 6 0.6 80-55 120

10 1.5 18-12 10 1.5 55-35 60

900-1100

0.5 0.1 30-20

60

1 0.1 110-75 60

3 0.4 20-15 6 0.6 55-35 60

6 0.8 18-10 10 1.5 35-25 60

1100-1400

- - -

-

1 0.1 75-50 60

- - - 3 0.3 50-30 60

- - - 6 0.6 30-20 60

Automaten-
staal

700
0.5 0.1 90-60 240 1 0.1 160-120 240

3 0.3 75-50 240 3 0.3 120-80 240

700
0.5 0.1 70-40 240 1 0.1 120-80 240

3 0.3 50-30 240 3 0.3 90-60 240

Gietijzer met  
koolstofgrafiet  
(in de vorm van 
lamellen)

200

0.5 0.1 45-35

60

1 0.1 100-80

603 0.3 35-25 3 0.3 90-60

10 1.5 20-15 10 1.5 60-40

200-400
0.5 0.1 40-32 60 1 0.1 100-70 60

3 0.3 32-23 60 3 0.3 75-55 60

Gietijzer met  
koolstofgrafiet  
(in modulaire 
vorm)

400-700

- - - - 1 0.1 160-140

60- - - - 3 0.3 150-90

- - - - 6 0.6 100-70

Smeedbaar 
gietijzer met 
zwarte breuk

350

0.5 0.1 70-45

60

1 0.1 240-200

603 0.3 60-40 3 0.3 160-140

6 0.6 40-20 6 0.6 140-80

Smeedbaar 
gietijzer met 
witte breuk

350-450

0.5 0.1 60-40

60

1 0.1 150-90

603 0.3 50-35 3 0.3 100-60

6 0.6 35-20 6 0.6 75-50

Koper-
legeringen   

200-350
3 0.3 150-100 120 3 0.3 450-350 240

6 0.6 120-80 120 6 0.6 350-250 240

350-800
3 0.3 100-60 240 3 0.3 400-300 240

6 0.6 60-40 240 6 0.6 300-200 240

Aluminium,  
Al- en Mg-
legeringen 

60-320

0.5 0.1 180-160

240

0.5 0.1 über 700

2403 0.3 160-140 3 0.3 600-400

6 0.6 140-120 6 0.6 500-250

Al-legeringen  
(gehard

320-440
1 0.1 140-100 240 1 0.1 400-200 120

6 0.6 120-80 240 6 0.6 300-150 120

440
- - - - 1 0.1 200-120 120

- - - - 6 0.6 150-50 120
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22. draaIbeItelhoek

HSS Verwerker-  
materiaal
Vrije hoek

Hardmetaal

Vrije 
hoek Wighoek    Spaanhoek  Wighoek    Spaanhoek  Vrije 

hoek

6°-10° 75°-84° 0°-5° 6°-10° 75°-84° 0°-5° 6°-10°

6°-8° 68°-70° 14° 6°-8° 68°-70° 14° 6°-8°

8° 67° 15° 8° 67° 15° 8°

8° 62°-67° 15°-20° 8° 62°-67° 15°-20° 8°

6° 66°-74° 10°-18° 6° 66°-74° 10°-18° 6°

tot 14° 51°-61° 15°-25° tot 14° 51°-61° 15°-25° bis 14°

6°-8° 52°-66° 18°-30° 6°-8° 52°-66° 18°-30° 6°-8°

tot 10° 35°-40° tot 40° tot 10° 35°-40° tot 40° tot 10°
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sIno dIgItale uItlezIng

1. sIno dIgItale uItlezIng voor draaIbanken

2. woord vooraf, markeerconventIes
Dit gedeelte van deze handleiding bevat hoofdstukken met betrekking tot de werking van de digitale uitlezing, 
veiligheidsinstructies en pictogrammen. Dit wordt gevolgd door hoofdstukken die betrekking hebben op alle 
handelingen die met de uitlezing in combinatie met een draaibank kunnen worden uitgevoerd.

5

3. kenmerken
Aansluitwaarde ....................................................................................................... 25 VA
Voltage ...........................................................................................................  80V~260V
Schommeling in het voltage .............................  maximaal +/- 15% van het opgegeven voltage
Frequentie stroombron ................................................................................... 50 Hz~60 Hz
Werktemperatuur  ................................................................................................  0~45°C
Opslagtemperatuur ......................................................................................... -30°C~70°C
Relatieve luchtvochtigheid ................................................................... < 90% (20 +/- 5° C)
Resolutie .........................................................  5 µm, 1 µm, 10 µm, 0.1 µm, 0.2 µm, 0.5 µm
Gewicht  ................................................................................................................  3.2 kg

Wijzigingen voorbehouden.

4. veiligheid
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de 
toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.

4.1 Specifieke veiligheidsvoorschriften
Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om ongelukken te voorkomen:

Gebruik de uitlezing alleen voor de werkzaamheden waarvoor deze bedoeld is.- 
De uitlezing moet op de aarde zijn aangesloten.- 
Open nooit de kast van de uitlezing. Dit leidt tot elektrische schokken. - 
Probeer nooit zelf de uitlezing te repareren. Neem contact op met uw dealer.- 
De uitlezing mag niet in een vochtige ruimte worden gebruikt. Voorkom dat de uitlezing in - 
aanraking komt met vloeistoffen, dit kan tot elektrische schokken of brand leiden.
De uitlezing mag niet in de buurt van (vluchtige) gassen worden gebruikt.- 
In de uitlezing worden oplaadbare lithiumbatterijen gebruikt. Als de uitlezing langere tijd niet - 
gebruikt wordt, leidt dit tot beschadigingen aan de batterijen.
Schakel de uitlezing en/of de machine meteen uit als er rook uitkomt of vreemd ruikt. Toch - 
doorwerken leidt tot elektrische schokken en / of brand.
Let goed op dat de verbindingen tussen liniaal en uitlezing niet worden onderbroken. Kapotte of - 
verbroken verbindingen zorgen voor verkeerde data op de uitlezing.
Defecte onderdelen mogen alleen door onderdelen van het merk Sino worden vervangen.- 
Laat de machine met de uitlezing nooit onbeheerd achter. Schakel eerst de machine uit en koppel - 
deze los van de stroomtoevoer voordat u de werkruimte verlaat.

Juist gebruik vAn de digitAle uitlezing

Juist gebruik van de digitale uitlezing houdt in dat:
de werkcapaciteit niet wordt overschreden.- 
gekwalificeerd personeel met de uitlezing werkt op de wijze zoals beschreven in deze handleiding.- 
de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in deze handleiding in acht worden genomen.- 

4.2 Verklaring pictogrammen
In de handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:

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. 

Handleiding lezen!
Aanwijzing om de handleiding te raadplegen.

5
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5. toetsenbord
Op het bedieningspaneel zijn toetsen te vinden die specifiek voor draaien zijn. Alleen deze toetsen 
worden in deze handleiding beschreven. De toetsen die van toepassing zijn voor frezen en schuren 
worden buiten beschouwing gelaten.

Selecteer een as 

Numeriek toetsenbord voor de invoer van waarden

Invoer decimale punt

Invoer positieve of negatieve waarde

Bevestigen van de ingevoerde waarden

Ingegeven waarde wissen bij maatinvoer

Functie activeren om het midden te zoeken

Schakelen tussen weergave in inches of millimeters

Toets voor functie Sleep

Functietoets voor instellen 200 referentiepunten

Schakelen tussen absolute en incrementele modus

Naar beneden / boven bladeren

Inschakelen functie tapsheid berekenen

Oproepen gereedschappen

Inschakelen functie gereedschappen

1 2
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6. setup
6.1 Start, Self check
De digitale uitlezing voert een self check uit zodra u de uitlezing 
inschakelt.

De uitlezing is gereed voor gebruik.

6.2 Systeem instellen, Set-up 
Druk tijdens de self check op     . Nadat de self check is afgelopen, kan de digitale uitlezing worden 
ingesteld.

Resolutie (RESLN)1. 
Stel de resolutie voor elke as afzonderlijk in. De volgende 
opties zijn mogelijk:
Cijfer 0 1 2 5 7 8 9
Resolutie 20 1 2 5 0.1 0.2 0.5
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

Richting (DIR)2. 
Met de optie Direction kan de tekenstelling per as 
gewijzigd worden. De volgende opties zijn mogelijk:
0 = positief (+)
1 = negatief (-)
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

Machine type3. 
Stel het type machine in. De volgende opties zijn 
mogelijk:
0 = multifunctionele freesmachine
1 = universele freesmachine
2 = schuurmachine
3 = draaibank
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

Foutcorrectie4. 
Met deze optie kan een foutcorrectie op de getoonde 
waarden worden toegepast. De volgende opties zijn 
mogelijk:
0 = Linear
1 = Segmented
Bevestig en druk op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

 
Decimalen5. 

Met de optie decimalen kan het aantal cijfers achter 
de komma worden ingesteld. De volgende opties zijn 
mogelijk:

3 = 3 decimalen
4 = 4 decimalen
5 = 5 decimalen
Druk twee keer op het pijltje naar beneden om naar de 
volgende instelling te gaan.

De uitlezing zal nu een zelftest uitvoeren. Druk om deze te stoppen en om het set-up menu te verlaten 
op     . 
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7. algemene functies
7.1 Assen op 0 zetten
Het is mogelijk om elk moment een ingegeven waarde te 
wissen (de X-as in dit voorbeeld).
Druk op [CLS] na het selecteren van de as.
De as geeft nu een waarde van 0 aan.

7.2 Vooraf data ingeven
Het is mogelijk om vooraf data in te geven en op te slaan.
Refereer aan de afbeelding voor de verschillende waardes.

Verwerk gat A, stel hierna de positie van het werkstuk bij.
Ga gat B verwerken, lijn daartoe het gereedschap met gat A
uit.

Selecteer de gewenste as (X in het voorbeeld)

Voer de gewenste waarde in.

Bevestig.

Beweeg de slede naar waarde 13 (zie afbeelding) zodat 
met de bewerking van gat B begonnen kan worden.

7.3 Absolute / incrementele modus (ALE / INC)
De digitale uitlezing kan in een absolute (ALE) of in een incrementele (INC)
modus worden gebruikt. Bij gebruik in absolute modus wordt de 
verplaatsing getoond ten opzichte van een vast referentiepunt. Bij gebruik 
in de incrementele modus wordt de verplaatsing ten opzichte van de vorige 
positie getoond. Refereer aan de afbeelding voor de posities en waarden.

Stel af ten opzicht van punt M. Selecteer de absolute 
modus en stel daarna de X- en Y-as op 0.

Beweeg de sledes naar gat A.

Beweeg de sledes naar gat B.

Selecteer de incrementele modus en stel zowel de X- als 
Y-as op 0.

Beweeg de sledes naar gat C.

Beweeg de sledes naar gat D.

Selecteer de absolute modus.

Beweeg de sledes naar gat E.

Druk op de pijltjestoetsen om tussen de modussen te schakelen. Zo is het ook mogelijk om in het 
scherm te komen waarmee 200 secundaire gereedschappunten ingegeven kunnen worden.
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7.4 Radius / diameter
Met de optie radius / diameter kan de gebruiker voor elke as instellen
of de normale waarde (radius) of een verdubbelde waarde (diameter)
getoond wordt. Refereer aan de afbeelding voor de verschillende posities.

Plaats gereedschap in positie A.

Selecteer de as en geef de diameter weer.

Beweeg het gereedschap naar positie B.

Selecteer de as en geef de radius weer.

7.5 Inches / millimeters
Druk op de toets      om te wisselen tussen weergave in millimeters 
of inches. Refereer aan de afbeelding voor de waardes. 

In dit voorbeeld wordt de waarde op de display in mm 
uitgedrukt, weergave in inch is echter vereist. 
Kies het aantal decimalen. Als optie zijn mogelijk:
4
5
Bevestig.

Toets de waarde van B in (2.4”).

Zet de waarde weer om in millimeter.

7.6 Foutencorrectie
segmentAire foutencorrectie (segment)

Let op! 
Segmentaire foutcorrectie kan alleen worden toegepast als het display is ingesteld 
op millimeters.

Er zijn twee methode om segmentaire foutencorrectie uit te voeren:
▪ met het startpunt als bron (afb. 1)
▪ met het absolute nulpunt als bron (afb. 2)

L = totale afstand
L1 = lengte van het compensatiesegment
L2 = effectieve afstand van het compensatiesegment
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Beweeg naar de kleinste waarde. Stel het systeem in 
absolute modus.

Selecteer de as.

Geef het aantal segmenten in en bevestig.
Afb. 1
Afb. 2

Geef de lengte van de segmenten in en bevestig.

Vindt de mechanische oorsprong. Er zijn twee opties:
De huidige positie als oorsprong instellen.1. 

Het eerste absolute nulpunt van de liniaal als 2. 
oorsprong instellen.

Voer de correctie van segment 1 in. Beweeg de slede voor 
de X-as in positieve richting. 

Wanneer de liniaal de volledige lengte van de 
correctiewaarde heeft afgelegd, wordt de weergave op de 
Y-as gedimd en kan een nieuwe waarde worden inggeven.
De Y-as zal nu de waarde van de X-as aangeven als teken 
dat de compensatiewaarde is ingesteld.

Voer de waarde van segment 2 in.

Voer de waarde van segment 3 in. 

Voer de waarde van segment 4 in.

Voer de waarde van segment 5 in.

Voer de waarde van segment 6 in.

Sluit af.

Ongedaan maken van een gesegmenteerde correctiewaarde

Ga als volgt te werk:
Daar waar in de hierboven beschreven methode het aantal correctiesegmenten moet worden 
ingegeven, moet bij ongedaan maken het aantal 0 worden ingevoerd. Alle ingevoerde waardes zullen 
nu verdwijnen.

Functie van mechanische oorsprong lokaliseren
De mechanische oorsprong moet opnieuw gelokaliseerd worden wanneer de liniaal bewogen wordt, 
maar ook wanneer er een stroomstoring is of de uitlezing nog niet is ingeschakeld. Indien het punt 
van mechanische oorsprong niet opnieuw gelokaliseerd wordt dan leidt dit tot foutieve waardes op de 
display. 

Als punt van mechanische oorsprong wordt van het startpunt uitgegaan. Ga als volgt te werk: 
Beweeg de liniaal naar de positie die het punt van mechanische oorsprong was en kies dan voor 1. 
gesegmenteerde foutcorrectie. Geef geen aantal segmenten of de lengte ervan in, maar druk op      
om deze acties over te slaan. 
Kies de modus voor het kiezen van de correctiemethode en druk op     . De uitlezing kiest nu 2. 
automatisch. 
Druk meteen op     om de setup van de foutcorrectie te onderbreken.   3. 
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lineAire foutencorrectie (lineAr)

Let op! 
Lineaire foutcorrectie kan alleen in de absolute modus (ALE) en bij een instelling van 
millimeters worden gebruikt.

Met lineaire foutcorrectie kan een correctiefactor op de getoonde waarden worden toegepast. Des te 
verder de liniaal zich van de centerlijn van het werkstuk bevindt, des te groter is de kans op lineaire 
fouten. Lineaire foutcorrectie wordt uitgedrukt als een factor die per as getoond wordt.

De correctiefactor = (werkelijke afstand–uitgelezen afstand) / (werkelijke afstand/1000) mm/m
Er is een correctiebereik van -1.500 mm/m~+1.500 mm/m

Voorbeeld: de eigenlijke lengte van de machinetafel  bedraagt 1000 mm, de display toont een waarde 
van 999.98 mm. Dit betekent:
Correctiefactor = (1000 – 999.98) / (1000/1000) = 0.02 mm

Selecteer de X-as.

Selecteer weergave in inch.

Toets de correctiefactor in.

Bevestig.

7.7 Functie Sleep
De schakelaar aan de achterkant van de display kan worden uitgezet tijdens een bewerking. Ondanks 
dat de display is uitgerust met een geheugen waarin in geval van stroomonderbreking de gegevens in 
worden opgeslagen, is het toch mogelijk dat het gereedschap tijdens de stroomonderbreking bewogen 
is. In dit geval wordt na het opnieuw inschakelen van de display niet de actuele situatie getoond. Om 
dit probleem te voorkomen, wordt het aangeraden om bij bijvoorbeeld een pauze de display niet uit te 
zetten, maar de functie Sleep te gebruiken.

Let op! 
De Sleep functie werkt alleen als de display zich NIET in de absolute modus bevindt.

Ga als volgt te werk:
Druk op    . De weergave wordt gedimd.1. 
Wanneer het werk wordt hervat, druk op     , de gegevens worden weer zichtbaar.  2. 

opslAg biJ stroomonderbreking

Als er zich tijdens een bewerking een stroomstoring voordoet of de machine moet om wat voor reden 
dan ook worden uitgeschakeld, dan zal de display automatisch de werkstatus (bijv. de weergegeven 
waardes en de lineaire correctiefactor) in het geheugen opslaan. Als de stroom dan weer wordt 
ingeschakeld, zal de display eerst een self check uitvoeren en daarna terugkeren naar het punt waar 
deze was gebleven en zal de bewerking vanaf dit punt verder worden uitgevoerd.

 
 

 

 

 

Laatst gebruikte coëffficiënt
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8. functies voor draaien
8.1 Instellen secundair referentiepunt
Deze instelling werkt alleen als de digitale uitlezing zich in de absolute modus bevindt (ALE). Alleen 
dan kunnen vaste coördinaten worden ingevoerd. ALE is het referentiesysteem. Alle door de gebruiker 
ingestelde coördinaten (UCS), waarvan 200 verschillende kunnen worden opgeslagen, worden 
gedefinieerd ten opzichte van ALE. 

Bij het verwerken van bijvoorbeeld matrijzen, is meer dan 1 referentiepunt nodig. Hoe gecompliceerder 
het werkstuk, hoe meer referentepunten er nodig zijn. Door vooraf referentiepunten in te stellen, wordt 
veel tijd gewonnen bij het uitvoeren van het werk. 

Elk extra referentiepunt staat gelijk aan de coördinaten van 1 gereedschap zoals ingegeven door de 	
gebruiker.
De referentiepunten worden bewaard als coördinaten ten opzicht van het absolute nulpunt. Als het 	
absolute nulpunt wordt gewijzigd, wijzigen de referentiepunten ook.

Ga als volgt te werk:
Kies de absolute modus. Het eerste ingestelde nulpunt is tevens het belangrijkste referentiepunt 1. 
van het werkstuk (punt 0 in de afbeelding). Geef verdere referentiepunten in op de coördinaten van 
de gereedschappen (punten 1, 2 en 3 in de afbeelding).
Het is mogelijk om speciale functies te gebruiken als een door de gebruiker ingegeven 2. 
referentiepunt wordt weergegeven op de uitlezing.  

Het ingeven van secundaire referentiepunten kan op twee manieren gebeuren:

Methode 1
Werken met een reset op het moment dat een secundair referentiepunt is bereikt. Druk hiertoe op                         
     of           .  

Methode 2
Gebruik de afbeelding als voorbeeld. Beweeg
na het inschakelen van de machine het 
gereedschap naar punt O (zie afb.).
Selecteer de absoute modus.

Plaats het gereedschapnulpunt in de absolute modus op 
het referentiepunt van het gereedschap. Stel zowel de X- 
als de Y-as op 0.

Het systeem slaat de gegevens automatisch op in het 
geheugen.
Ga over tot UCS. Dit kan op 2 manieren:
1. 

2.

Geef de coördinaten van het eerste secundaire 
gereedschappunt in.

Geef de positie van het volgende gereedschap in.
 

Geef de coördinaten van het tweede secundaire 
gereedschappunt in.
 
Geef de positie van het volgende gereedschap in.
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Geef de coördinaten van het derde secundaire 
gereedschappunt in.

De richting van de coördinaat van de ingegeven secundaire referentiepunten is in het voorbeeld 
hierboven tegengesteld aan het resultaat op de display. Wanneer een coördinaat van een secundair 
referentiepunt in UCS-modus wordt ingevoerd op de positie van het nulpunt in de absolute modus, 
zal het resultaat op de display de positie van het absolute nulpunt zijn. Dit omdat de UCS-modus elk 
secundair referentiepunt als de oorsprong van het gebruikerscoördinaat ziet.
In afb. 1 bevindt punt O zich ten opzichte van punt 1 op (-20, 70), ten opzichte van punt 2 op (-30, 
120) en ten opzichte van punt 3 op (-20, 130). Als de gebruiker het coördinaat van een secundair 
referentiepunt invoert op een ander punt dan het absolute nulpunt in de absolute modus, dan zal het 
resultaat op de display de positie van dit punt in UCS-modus zijn.

Gebruik van aanvullende referentiepunten
Open de modus voor het zelf ingeven van gereedschappunten door te drukken op     ,      of     . Indien 
u de pijltjestoetsen gebruikt, moet u deze continu drukken totdat u de gewenste menu-optie heeft 
bereikt. Door alleen te drukken op     verschijnt de melding “Zero no”. Vul hier het nummer van het 
referentiepunt in.   

Het werkstuk is grof bewerkt en moet nu op een fijne manier bewerkt worden. De speling door grove 
bewerking bedraagt 0.05.

Stel het absolute coördinaat op punt A in. Gebruik methode I voor het instellen van 
gereedschapnulpunten. Het eerste coördinaat staat op (10, -40), het tweede op (20.05, -70) en 
(30.05, -120).

Controleer het gereedschap. Begin met het ingeven.

Geef de code in.

Verwerk Ø 20. Begin met de bewerking totdat de displays 
van zowel X- als Y-as op 0 staan.

Geef het tweede coördinaat in.

Verwerk Ø 40. Begin met de bewerking totdat de displays 
van zowel X- als Y-as op 0 staan.

Geef het derde coördinaat in.

Verwerk Ø 60. Begin met de bewerking totdat de displays 
van zowel X- als Y-as op 0 staan.

Keer terug naar de absolute modus. Blijf op de pijltjestoets 
drukken, totdat ALE wordt weergegeven.

Draai het gereedschap naar de andere kant, zodat de 
andere Ø 40 verwerkt kan worden.
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Wissen van referentiepunten
Druk in de absolute modus 10 keer op     , het geheugen waarin alle door de gebruiker ingegeven 
coördinaten zijn opgeslagen wordt gewist.

Resetten van referentiepunten
Het is mogelijk om tijdens de bewerking een nieuw coördinaat in te geven. Bij een reset-actie wordt 
dan het punt waarop de reset-actie begon het nieuwe referentiepunt.

De functie ½ gebruiken wanneer een extra referentiepunt wordt gebruikt
De functie     kan gebruikt worden wanneer de gebruiker referentiepunten ingeeft. Het houdt tevens 
een reset van een referentiepunt in. Deze komt tussen het oude en het nieuwe referentiepunt in te 
liggen.

8.2 Instellen gereedschappen
Gebruik deze functie voor het instellen van gereedschappunten voor verschillende gereedschappen. 
De operateur kan daarmee verschillende gereedschappen gebruiken, zonder het absolute nulpunt of 
referentiepunt te hoeven wijzigen. Door gebruik te maken van deze functie blijven de verplaatsingen 
consistent bij het verwisselen van gereedschappen.

1. Om de gereedschapnulpunten goed in te 
kunnen vullen moet de display zijn ingesteld 
op de absolute modus (ALE). Het eerste 
gereedschap (1) dat in deze modus wordt 
ingevoerd, is het referentiegereedschap.
2. Plaats het volgende gereedschap (2) t.o.v. 
de referentiegereedschap. De relatieve positie 
van het tweede gereedschap is dan:
X-as: 25 – 30 = -5
Y-as: 20 – 10 = 10
3. Geef het gereedschap een nummer en sla 
dit op in de uitlezing.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor elk volgend 
gereedschap.
5. De gegevens van maximaal 200 
gereedschappen kunnen worden opgeslagen.
6. De functie kan uitgeschakeld worden door      
10 keer te drukken. De functie kan op dezelfde 
wijze weer worden ingeschakeld

 

Het geheel aan gereedschappen kan geopend of gesloten worden. Dit gebeurt in absolute modus. Druk 
10 keer op     .
Het geheel is gesloten.

Het geheel is geopend.

Ingeven en oproepen van gereedschappen

De uitlezing moet zich in de absoute modus bevinden 
(ALE). Stel de weergegeven waardes per as op 0. Stel het 
eerste gereedschap als referentiepunt in.
Geef het eerste gereedschap in.

Geef de gegevens van het gereedschap per as in en 
bevestig.

Geef een volgend gereedschap in.

Geef de gegevens van het gereedschap per as in en 
bevestig.
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Geef een volgend gereedschap in.

Sluit af.

Nadat alle gegevens van alle gereedschappen zijn ingegeven, kan het geheel aan gereedschappen 
worden opgeroepen.
De uitlezing moet in de gebruiksmodus staan.

Definieer het referentiegereedschap. Dit kan het eerste 
gereedschap zijn, maar ook een ander nummer.
Roep het tweede gereedschap op.

Sluit af.

 

Let op! 
In de absolute modus kan de display alleen op 0 worden gezet als wordt uitgegaan 
van het referentiegereedschap. In de incrementele modus kan de display op 0 
worden gezet als wordt uitgegaan van de overige gereedschappen.

8.3 Tapsheid berekenen
De tapsheid van een werkstuk kan worden gemeten door het 
tapse werkstuk te draaien. De taster van de meetklok raakt het 
werkstuk bij A. Druk erop om de meetklok op 0 te stellen.

Selecteer de functie voor het bereken van de tapsheid.

Beweeg de meetklok naar positie B op het 
werkstukoppervlak. Druk erop om de meetklok op 0 te 
stellen.

Bereken.
De weegegeven waarde op de X-as is de tapsheid, die op 
de Y-as de hoek.

Sluit af.

9. reiniging en onderhoud
Stekker uittrekken! 
Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machine uitvoert. 

Koppel de digitale uitlezing los van de stroomvoorziening voordat u de uitlezing schoonmaakt. Het 	
wordt aanbevolen om de uitlezing schoon te maken met een pluisvrije doek en een niet-agressieve, 
niet-schurende schoonmaakvloeistof. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in of bij de aansluitingen 
kan komen.
Gebruik geen perslucht om het apparaat schoon te maken!	
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10. probleemoplossing
probleem mogelijke oorzaak mogelijke oplossing
Er gebeurt niets 
wanneer de uitlezing 
wordt ingeschakeld

Uitlezing niet 
aangesloten op de 
stroomtoevoer

Sluit de uitlezing aan op de stroomtoevoer

Netsnoer kapot of 
beschadigd

Controleer het netsnoer, vervang indien 
noodzakelijk

Verkeerd voltage Controleer dat het voltage van stroombron en 
uitlezing overeenkomen

Kortsluiting in liniaal Ontkoppel de liniaal

Elektrische schok bij 
aanraken behuizing 
van digitale uitlezing

Uitlezing niet geaard Sluit de uitlezing aan op de aarde
Er loopt stroom weg Voeding controleren

Geen waardes op 1 
as

Geen waarde Verwissel de beide linialen. Wanneer er nu wel 
waardes op de as worden weergegeven, moet de 
liniaal vervangen worden. Zijn er nog steeds geen 
of rare waardes, dan moet de uitlezing vervangen 
worden

Er is een speciale 
functie gekozen

Verlaat de speciale functie

Liniaal telt niet Liniaal te kort Laat door een langere liniaal vervangen of maak de 
te meten afstand korter

Leeskop defect Laat de leeskop vervangen
Spaanders en vuil 
tussen liniaal en 
leeskop

Verwijder spaanders en vuil

Te grote afstand 
tussen liniaal en 
leeskop

Verklein de afstand

Draden van 
liniaal verbogen, 
beschadigd

Laat vervangen

Liniaal defect Laat vervangen

Liniaal telt soms wel, 
soms niet

Drager van liniaal 
verwijderd van 
frictiebal

Laat repareren

Deeltjes van liniaal 
zitten vast in 
leeskop

Laat repareren

Vuil in de liniaal Laat repareren
Stalen draad in de 
leeskop niet flexibel 
genoeg

Laat repareren

17

11. buitenbedrijfstelling
Als de digitale uitlezing voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de machine als volgt 
buiten werking te stellen:

Koppel de uitlezing los van de stroomtoevoer.1. 
Maak de uitlezing voorzichtig schoon.2. 
Dek de uitlezing zonodig af.3. 

12. afdanken 
(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:

Gietijzer en ferrometalen zijn ruwe materialen die u naar een smelterij kunt brengen voor 1. 
omsmelten, nadat eventuele andere stoffen verwijderd zijn (zie punt 3).
Elektrische onderdelen, zoals kabels en andere componenten (magneetstrips etc.) moet u 2. 
verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Oude mineralen en synthetische en/of gemengde oliën, waterhoudende oliën en vetten, worden 3. 
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.

13. onderdelen
Aanwijzingen bij het bestellen van onderdelen

Geef bij het bestellen van onderdelen altijd de volgende gegevens door:

machinetype	
serienummer	
bouwjaar	
naam, nummer en eventueel code van het onderdeel (zie de onderdelentekening(en) en lijst(en)	
het gewenste aantal	

Voor onderdelen waarvan het nummer op basis van de tekening niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld kan men, ter vermijding van foutieve levering, 

a) het originele onderdeel opsturen
b) een digitale foto sturen naar onderdelen@sw-tools.nl
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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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EU VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II A van de Machinerichtlijn)

Huvema, handelsnaam van Industrie & Handelsonderneming Huberts BV, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, 
Nederland 

Gemachtigde samensteller van het technisch dossier:

L. Verberkt
Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland

verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:

Draaibank HU 900A-4

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende 
richtlijn(en): 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG
• Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn 2004/108/EG 

en, in voorkomend geval, dat er overeenstemming is met de volgende geharmoniseerde norm(en) of delen van deze 
normen:
 
NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 23125:2010/A1:2012, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/C11:2010, 
NEN-EN-IEC 61000-6-1:2007, NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012

Veghel, Nederland, juli 2015

L. Verberkt
Directeur
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