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VOORWOORD VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING  

  

CE-MARKERING  
    

De volgende gids is bedoeld om de exploitant en 

in het bijzonder op het personeel, die 

verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van 

de machine voor veiligheidsdoeleinden. Het 

moet daarom zorgvuldig doorleest, met name de 

secties aan de aanwijzingen en de machine en in 

zijn beschermhoes, eventueel samen met de 

machine worden opgeslagen, te hebben het altijd 

bij de hand voor eventuele toekomstige 

raadpleging.  
 

  



  

  

 

  

Het boren van de serie BM-21 zijn handmatige machines met 1 

lagere boren hoofd. Deze machines zijn ontworpen om kleine 

hoeveelheden werkstuk in beroepen of als aanvullende machines 

voor grote ondernemingen voor occasionele gaten boren, hun 

belangrijkste kenmerk is hun gemakkelijke en snelle instelling.  

 

  

1.1 REFERENTIE STANDAARDEN  

  

De boren worden gepland volgens EG-richtlijnen en ontworpen:  

  

• 2006/42/EEG (de richtlijn van de machine).  

  

• 2004/108/EEG (elektromagnetische compatibiliteit).  

  

• 2006/95/EG (laag voltage richtlijn).  

  

1.2 ALGEMENE INFORMATIE  

  
1 - Het juiste gebruik van deze machine vereist nauwkeurige kennis van de huidige instructies voor gebruik en 

eventuele risico's die zijn gekoppeld aan hun misbruik, de machine is alleen door gekwalificeerd personeel 

opereren. 

2 - u de veiligheid van het gebruik van de machine alleen voor de functies waarnaar wordt verwezen in deze 

instructies en materialen. ROBLAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van het gebruik 

van de machine voor doeleinden niet opgegeven en compatibel is met de instructies voor gebruik.  

3 - ROBLAND aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties 

van de machine als de instructies in deze handleiding en aanbevelingen niet zijn waargenomen, met name op 

de volgende activiteiten: assemblage, operatie, gepland en unscheduled onderhoud, reparatie. 

4 - Het elektrische systeem van de exploitant moeten voldoen aan voorschriften en naar behoren uitgevoerd, 

bijvoorbeeld overeenkomstig de relevante normen van CEN/CENELEC. De fabrikant aanvaardt geen 

aansprakelijkheid, wanneer de machine niet goed op het aardingssysteem van de äquipotentiale aangesloten is 

en dientengevolge geen van de machine gemonteerd upstream beschermingsinrichtingen. In dit verband nemen 

verwijzing naar de bepalingen in het hoofdstuk over de Eigenschappen van het elektrische systeem.  

5 -Voor ongepland onderhoud en reparaties alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden. 

6 - Voor de reparaties die het is raadzaam altijd contact opnemen met onze afdeling customer service. De 

aansprakelijkheid voor de goede werking van de machine betreft alleen de gebruiker, als niet door personeel 

gemachtigd door ROBLAND is gerepareerd of onderhouden.  

  
  

  

  
    



1.3 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

  

1 -De machine-operator moet worden opgeleid in het juiste gebruik van de 

machine, de respectieve bescherming apparaten en accessoires 

elementen.vastgemaakt en aangepast.  

3 -De hele machine met de vereiste frequentie de geplande en niet-geplande 

onderhoudswerkzaamheden ondergaan.  

4 -Vóór het begin van elke activiteit en het starten van de machine controleren dat 

het werkoppervlak altijd vrij van krullen van het eerder gesneden materiaal is. 

5 - De exploitant moet dragen een in termen van veiligheid voor de uitgevoerd uit 

werk geschikte beschermende kleding (schoenen, handschoenen, beschermende 

brillen). Dragen armbanden, stropdassen en andere kleding, die in de machine 

worden kunnen kan raken, moet worden vermeden.  

6 - Voor het begin van elk werk op de computer, ervoor te zorgen, die in het 

werkgebied (van de machine zie fig. 188) geen mensen of andere obstakels zijn, 

die een bron van gevaar kon vertegenwoordigen. 

7 -Het gebied van boor Voer niet voordat de machine werd niet 

geëlimineerd.ontstaan van vonk explosies of branden kunnen veroorzaken.  

9 -De bediener moet uiterst voorzichtig zijn als hij de machine door middel van de 

pedaal zich inschakelen. 

10 -De exploitant altijd over de mogelijke gevolgen worden, voordat het naderen 

van de meest gevaarlijke gebieden met de handen: 

• Achterzijde tippend zone van het boren hoofd 

11 -Schakel altijd uit de machine wanneer niet in gebruik. 

  

1.4 TECHNISCHE GEGEVENS  

  

Afmetingen van het plateau  

  

Breedte  Lengte  
870 mm  365 mm  

Aantal spillen  Gewicht in 

kg  

21  

 

265 

 Boren lijn = 80 mm  

  
  



Motorprestaties en opname  

  

HP kW  

2.5 1,85  

  

De spindel rotatiesnelheid 2800 rpm bij 50 Hz en 3300 bij 60 Hz.  

Bedrijfsomstandigheden: omgevingstemperatuur 5-40 ° C, luchtvochtigheid tot 90% bij 20 

° C.  

  

AFMETINGEN VAN DE PLAAT:  

  
Sterkte  Min. 10 mm  Maximaal 70 

mm  

Lengte  Min. 150 mm  3200 mm  

Breedte  Min. 100 mm  Max 800 mm  

  

MACHINE SPECIFIEKE WERKRUIMTE  

  
2000 mm voorzijde  

2500 mm zijkant  

2000 mm achter  

  

  



1.5 TOEPASSINGSVOORWAARDEN  

  
Deze machine is ontworpen voor de bewerking van de volgende materialen:  

  

1) Massief hout 

2) Spaanplaat (composiet panelen en niet) 

3) MDF 

4) Diverse hout-composiet materialen 

5) Alleen de boor mogen worden gebruikt die overeenkomen met de vereiste 

eigenschappen. 

  

De machine is niet voor bewerking door andere dan de opgegeven materialen bedoeld. Elk 

gebruik van de machine voor het boren van andere materialen en met ongepaste boren 

wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De machines zijn ontworpen en bedacht voor 

verwerking in het industriële gebied in de overdekte ruimten, elke installatie van de 

machine in ongeschikte gebouwen wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Let op: 

gebruik alleen boren met de functies die in deze handleiding worden beschreven.  

  

  

1.6 INDIENING VAN DOCUMENTATIE  

  

Bij terugkeer van alle documentatie met betrekking tot uw machine, met inbegrip van 

reserveonderdelen, Raadpleeg de Machinenummer en het model van de machine. Zie 

hoofdstuk reserveonderdelen.  

  

  



1.7 STANDAARD LAY-OUT  

  

In hun originele verpakking, boren machines zijn reeds volledig geassembleerd. De 

standaardstructuur bevat de volgende elementen: 

  

• Pneumatische zuiger voor horizontale verticaal kantelen van de Fractie. 

• Front aanvallen, om dezelfde afstand tussen horizontale en verticale. 

• Laterale stopt, die instelbaar met gauge zijn kunnen worden uitgesloten met Vergrootglas 

en Nonius op elke lijn en dat door kantelbare (klassiek) 

• Laterale stopt, die instelbaar met gauge zijn kunnen worden uitgesloten met Vergrootglas 

en Nonius op elke slag en het slepen van het profiel (modus) 

• 2 Druk werkstuk cilinderblok. 

• Hoogteverstelling van de boren unit met lezen op een digitale mechanische teller. 

• Diepte van het gat van 0 tot 80 mm met pistool apparaat 

• Snelheid aan te passen het boren met controle op het centrale bedieningspaneel. 

• 1 motor HP (1,85 KW) 2,5 

• Spindels met snelle-actie-koppeling (privilège - klassieke) 

• Gebruik accessoires 

  

  



1.8 Repertorium op de beschikbare accessoires (extra, optioneel) 

  

  

  

-  90 ° snelheid voor de combinatie van smalle werkstukken  

              

  

  

  

Kompas om te bepalen van de symmetrie van de 

werkstukken rechts en links.  

  

  

   

• Hydraulische remmen 

  

  

  

  

   

  

  

•   3000  
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 1.9 EIGENSCHAPPEN VAN DE HULPMIDDELEN  

  

Machine spindel met snelle koppeling, geschikt voor boren met cilindrische connector met 

een diameter van 10 mm. diameter min. = min. 20 mm tot 60 mm = 4 mm max 22 mm (40 

mm voor het boren van buiten schroefdraad staal) lengte (zonder koppeling)  

  

2.0 MACHINE HANDLING  

  

De machine kan alleen met een heftruck of heftruck met vorken, die zijn 

opgenomen onder de grondplaat, opgeheven en vervoerd. Zie fig. 189. 

Zorgvuldige schendingen van de mensen van toepassing wanneer het tillen en 

vervoeren van de machine op een dreiging die van plotselinge bewegingen 

uitgaat, of kan leiden tot schade aan goederen, te voorkomen. Het gewicht van 

de machine is op  

Geef de identificatieplaat zijkant van de machine of in Fig. 189.  

  

2.1 INSTELLEN DE MACHINE  

  

De eenheid van de machine moet worden geïnstalleerd op een stabiele ondergrond, die het 

gewicht van de machine dragen kan, eventuele verschillen in hoogte moeten voldoen aan de 

bouwnormen. Als de machine op een verhoogde oppervlak moet worden ingesteld (hogere 

verdiepingen), moet de dragende plafond ter ondersteuning van het gewicht van de machine 

geschikt zijn. De machine waarop voor de taken die moeten worden uitgevoerd op de meest 

geschikte plaats instellen waar de verbinding met het lichtnet is het geschiktst haalbaar en 

sluit een poort voor de zaag stof extractie apparaat. Plaats de machine op een voldoende 

verlichte plaats (min. 300 lux), om te kunnen zien van elk deel van de machine.  

   

HERVERDELING  

  

Gebruik voor het egaliseren van de machine van het werkoppervlakten en alle niet-

geschilderde oppervlakken die olie Bescherm laag verwijderen, alleen olie of kerosine. 

Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine of diesel, aangezien ze de verf aanvallen en 

bezoedelen, of leiden tot de oxidatie van verschillende onderdelen. Moet de machine unstable 

(trillingen), de ondersteunende schroef, die staat de stabiele plaatsing van de machine op de 

grond, of profiteren van de gaten in de "voeten" van de grondplaat van de machine het anker 

aanbrengen in de grond, zodat de stabiliteit wordt gegarandeerd op alle tijden aanpassen.  

  



 2.2 RUIMTEVEREISTEN EN BEVEILIGINGSZONES  

  

In afbeeldingen 187-188 van de ruimte eisen van de verschillende modellen en de 

beveiligingsgebieden worden gespecificeerd, waarbij maximale zorg moet worden 

genomen en dat kan niet worden aangepast met objecten die met de bewerkingen 

interfereren.  

  

2.3 ELEKTRISCHE AANSLUITING MET AANSLUITBOX  
  

Er wordt gewezen, sluit de machine niet aan op het stopcontact, zolang 

het niet goed was geplaatst op de beoogde plaats. Het elektrische 

systeem heeft opgesteld, professioneel en in overeenstemming met het 

juiste beleid van CEN/CENELEC.  

  

• Aanwezigheid van zekeringen of breakers tegen kortsluiting op elke kabel: 

L1-L2-L3, behalve de ondergrondse kabels.  

• Bestaan van een geaard äquipotentialen. 

• Aanwezigheid van bescherming tegen de hitte op de motor. 

• Een apparaat van de scheiding van de voeding overeenkomstig de Europese richtlijn EN 

60947-3. 

  

AANSLUITING VAN DE MACHINE  

  

Als u wilt verbinding maken de energievoorziening van de machine, open het deksel van de 

doos (1) door de vier schroeven los, vervolgens, door het invoegen van de kabels van de 

macht leveren in de terminals 4 draad L1-L2-L3 (2) en de aarde terminal PE (3) (doorsnede 

van ten minste 2,5 mm kabel). Dit zorg ervoor dat de stroomkabel van het aanbod in de 

bijbehorende kabel klem (4) wordt ingevoerd, dat het niet de krapte van het elektrische 

systeem dreigt.   

                                                                 
3         2 

 

 

  

  
  

1   
  

  
4   

  
  
  
  
  



  

Voordat u begint het werk, moet ervoor te zorgen dat de draairichting van de motor juist 

is, de spindles in tegengestelde richting draaien, keren de positie van de twee kabels in de 

kabelverbinding.  

  

N.B. .: Er is op gewezen dat de verbinding van de machine kan alleen worden uitgevoerd 

door gekwalificeerde technicus. 

  

ELEKTRISCHE AANSLUITING MET STEKKER  
  

  
  

   

Aansluiten van de voeding naar de machine netsnoer 

(minimale doorsnede kabel 2.5 mm) sluit aan op de aansluiting 

(1) op de machine, en vervolgens de stekker aangesloten op het 

geval van kant (2) sluit.  

 Voordat u begint werk controleren dat de draairichting van de 

motor juist is, moet de tussenstukken worden op hun beurt de 

tegenovergestelde richting, achterzijde van de positie van de 

twee draden in de voeding.  

  

  

  

  

NB.: Het zal worden gewezen, voert u de verbinding van de machine door gekwalificeerde 

technicus naar. 

   

   

2.4 VERBINDING VAN SAMENGEPERSTE LUCHT  

  

De bedrijfsdruk moet tussen min. 0,6 MPa (6 ATM) en 

Max 0,8 MPa (8 ATM). Voor perslucht verbinding is de 

filter-reducer groep bij de ingang met een  

Snelle koppeling uitgerust, die snel-uitschakelen van de 

samengeperste lucht levering mogelijk. De lijn-verbinding 

moet worden met behulp van een slang rubber of nylon met inwendige 

diameter 6 mm. Als de lengte van de slang groter is dan 5-6 meter wordt 

aanbevolen om de inwendige diameter 10 mm. Daarnaast moet een afsluitklep van de 

perslucht-toevoer naar de machine met handbediening met ontluchter worden geïnstalleerd.  

  

Lucht verbruik berekend voor werkende maximumvolume is opgegeven als een 

benchmark: 10 werkstukken per minuut = 900 l/h  

2   

1   

  



2.4a aansluiting van zuiging  

  

Voor machines uitgerust met extractie hebben A en B , je krijgt volgende resultaten bij het 

aansluiten van de twee gaten met een diameter van 80 bij een effectieve extractie systeem, 

waardoor een snelheid van ten minste 25 m/s, de openingen:   

                                                                                                                B  
  
  
  
  
Lucht stromen 451 x 2 mc/h.  

Gecombineerde capaciteit van mc/h 902.  

Luchtsnelheid op zuignap front 14.8 m / s. vereist 

transportband hoogte 75 mm H 2 o Groep 

filterbesturingselement (F-R)  

  

Het juiste gebruik van de FR-groep is de beste garantie voor 

een regelmatige bewerken en een lange levensduur van de 

machine.  

FILTER: De functie van het filter is het reinigen van de lucht tegen stof en vochtigheid, 

die leiden schade aan de kleppen en afdichtingen van de perslucht cilinder tot kan. 

Drukregelaar: De druk maakt de werkdruk van de machine op de optimale waarde. 

  

De minimale werkdruk mag niet meer bedragen dan 

6 ATM. De optimale waarde van de werken druk is 

8 ATM.  

  

Zie paragraaf 5.1 onderhoud de FR groep niet-gepland onderhoud  

  

2.5 MONTAGE VAN DE STOP-PAAL  
  

Verpakking en verzending van doeleinden, de stop pole accessoire wordt geleverd 

ontmanteld en moet worden toegepast door de klant op de computer als volgt:  

Vergadering van de stop paal loodrecht op de as, zoals in de volgende afbeelding.  

  

Met verticaal gemonteerde boor unit de  

Draai de moeren van de twee bouten behoren tot de 

faciliteiten van de standaard machine  

• Het hoofd van de schroef in de uitsparing van het 

profiel invoegen. 

• Dia de bar tot nu toe laat, tot de halte op de hoek, de 

schroeven in de gaten in de hoek invoegen.  

• De twee noten schroef terug op en draai de energiek. 

  

  

   



Installatie van de hek rail parallel aan de assen zoals aangegeven in de volgende 

afbeelding  

  

  

• Steek de twee schroeven in de gaten van de 

voorste aanslagen. 

• De staaf zoals beschreven in de vorige sectie. 

• Totdat de mechanische halte 

Er is een bureau.  

• De moer schroef terug op en draai de krachtig. 

  

  

   

  

3.0 Controle-apparaten  

  
Want het is een machine met handmatige bediening en het gebruik, de belastingstelsels 

zijn heel eenvoudig en garandeert maximale betrouwbaarheid:  

  

1)        Standaard schakelaar met aanduiding op / OFF of elektrische verbinding met  

Plug  

  

  

  

  

  

2)        Elektrische dubbelpedaal of  

Pneumatische pedaal  

   

    

  

  

3) Switch kantelen hoofden - snelheid controle boorkop 

  

  

  

4) Release schakelaar kantelen 

  

  

   

  

    

  

  



5) Revolver naar de diepte van het gat 

  

   

  

  

   

  
6)        Positionering grepen druk apparaten  

  

  

  

  

  

7) Blok grepen Azimut 

  

   

  

  

  

8) Locking grepen boren hoofd hoogteverstelling 

      Handvat boor hoofd Blokverplaatsing  

  

  

  

  

9) 45 graden knop stoppen 

       

Blok handvat boor hoofd schuin  

  

  

  

  

  

10) Plaatsing handvat front aanvallen 

  

  

  

  

11)    Indicator licht, kracht van de 

machine, knop en selector feed  

Boren van de eenheid  

  

  

  

  

  

    

  



 3.1 BEDIENING VAN HET SYSTEEM MET AANSLUITBOX  

  
Het bedieningsorgaan voor het uitvoeren van de boren cyclus is een 

elektrische pedaal die is beveiligd tegen onopzettelijk of per ongeluk 

indrukken. Voor het uitvoeren van de boren cyclus, gaat u als volgt: 

  

A - Druk op operationele. 

B Op het werk oppervlakte plaats plaat voor verwerking. 

C Toepassen op de aanslagen. 

D De voet volledig in de elektrische pedaal invoegen en druk op de pedaal. 

E De druk-apparaten regelen en blokkeren de plaat op het werkvlak. 

F De boren eenheid keert. 

G Hekschakelaar achteruit wordt vrijgegeven. 

H De motor begint omhoog 

Waar Het pedaal ingedrukt, totdat de boren eenheid de mechanische stop instellen met het 

hulpprogramma voor het draaien van hub bereikt. 

J Droeg van het werkstuk. 

K Verwijderen van de voet van de elektrische pedaal. 

L Geeft als resultaat de boren eenheid in de ruststand. 

M De druk-apparaten opvallen en laat de plaat. 

N De knop einde naar achteren. 

O Motor stop. 

P Boren cyclus voltooid. 

  

3.1 BEDIENING VAN HET SYSTEEM MET PLUG  
  

Het bedieningsorgaan voor het uitvoeren van de boren cyclus is een 

pneumatische pedaal die is beveiligd tegen onopzettelijk of per ongeluk 

indrukken. Voor het uitvoeren van de boren cyclus, gaat u als volgt: 

  

1 Op het werk oppervlakte plaats plaat voor verwerking. 

2 Toepassen op de aanslagen. 

3 De voet volledig aansluit op het pedaal en druk op de pedaal. 

4 De druk-apparaten regelen en blokkeren de plaat op het werkvlak. 

5 De motor begint omhoog 

6 De boren eenheid keert. 

7 Het pedaal ingedrukt, totdat de boren eenheid de mechanische stop instellen met het 

hulpprogramma voor het draaien van hub bereikt. 

8 Droeg van het werkstuk. 

9 Neem de voet van het pedaal. 

10 Geeft als resultaat de boren eenheid in de ruststand. 

11 De druk-apparaten opvallen en laat de plaat. 

12 Motor stop. 

13 Boren cyclus voltooid. 

  



 TOELICHTING OP HET EERSTE APPARAAT:  

  

Het eerste apparaat bestaat uit een pedaal dat de dubbele functie van de "switch over" en 

"Power off heeft". De noodstop wordt ook gegarandeerd door het pedaal. Omdat het een 

apparaat dat wordt uitgeschakeld wanneer het effect op hen wordt onderbroken, het boren 

cyclus wordt geannuleerd wanneer je van het pedaal loslaten, alle belasting organen 

ophouden te functioneren en de boorkop keert terug naar de ruststand, zo in een positie 

van de veiligheid met stationaire boren. Het eerste apparaat van de motor werkt niet als er 

niet het effect van het pedaal ingedrukt. Bescherming tegen kortsluiting is door de 

zekeringen die de stroom van stroom te onderbreken wanneer het een bepaalde drempel 

overschrijdt. De tussenkomst van deze bescherming blokkeert de motor rotatie, deze 

blokkering is geen gevaren voor de exploitant.  

Een meer veiligheid wordt gegeven door het feit dat een plotselinge stroomstoring, die 

leidt tot het uitschakelen van de machine, stop de machine die kan worden ontstoken weer 

alleen door de operationele knop te drukken. Wanneer de elektrische systeem met 

schakelaar-Scheider, u verkregen de machine te stoppen door op de knop hold of de rode 

voet aan boord of door te draaien aan het handvat van de schakelaar van de verbinding 

verbreken schakelaar op 0, die houdt niet alleen de machine, maar ook elektrisch 

geïsoleerd hen.  

  

3.2 HORIZONTALE POSITIONERING BOREN EENHEID  

A-    Ervoor te zorgen dat geen objecten of personen in het 

kantelbare gebied zijn.  

B B- De roede van druk apparaten door het losdraaien van de grepen 

volledig reset. 

C C- De voorste stopt door het losdraaien van de grepen volledig 

reset 

D De hendel los. 

E Met de ene hand houd de selector (zie etiket op de Machine) en 

tegelijkertijd met de andere hand de ontspanknop  

Druk op totdat een plaatsing is gedaan.  

F Draai de hendel weer na de succesvolle plaatsing. 

  

3.3 VERTICALE POSITIONERING VAN DE BOREN EENHEID  

A-    Ervoor te zorgen dat geen objecten of personen in het 

kantelbare gebied zijn.  

B De hendel los. 

C Met de ene hand de selector houdt (zie etiket op de machine) en 

tegelijkertijd met de andere hand druk op de ontspanknop, totdat 

een plaatsing is gedaan 

D Na met succes de positionering van de hendel stevig draai om de 

eenheid in een verticale positie vergrendelen.   

  

  

  



  

3.4 POSITIONERING VAN DE BOREN EENHEID IN DE HOEK VAN 45 

GRADEN  
  

Dit proces wordt uitgevoerd met het toestel in een horizontale positie. Zie opmerkingen in  

Hoofdstuk 3.2.   

A- De knop totdat de volgende snap pers. 

B - De greep los. 

C - Met een hand schakelen pers en (zie etiket op de machine) en 

tegelijkertijd met de andere hand druk op de ontspanknop ingedrukt te 

wachten totdat de boren eenheid de mechanische stop bereikt. 

D Draai de hendel stevig om de eenheid in de 45 graden positie 

vergrendelen. 

   

                   

BESTURINGSELEMENTEN  
  

 Knop  

  

 

   

Blokkeerhendel  

 

Deadman control switch tilt  

  

  

  

  

  

Ontspanknop voor tilt  

  

   

  

          

  

    



  

3.5 MONTAGE EN VERVANGING VAN DE BOOR  

  

 

  

NB. Zorg ervoor dat de juiste boor in de juiste naalden en spindels links links boren in 

monteren de. 

De boren worden beschermd door de plenaire vergadering, die moet opnieuw worden 

ingesteld door het aan de  

Oogjes langs dia's naar de toegang van de 

handen in de zone van de boor. De sterke in de 

spindel en druk naar beneden, beurt, tot een 

klik via de automatische boorkop  

Blokkeren van systeem wordt waargenomen.  

Voor de demontage is een smalle Schroevendraaier  

in de kloof tussen de koppeling en het invoegen en loeren om hem te trekken uit.  

  

3.6 AANPASSEN VAN DE BOREN DIEPTE.  

  

  

Het apparaat, waarmee u de boren diepte instellen, 

bestaat uit een trommel met revolver. Dit systeem is 

omdat er 6 verschillende posities, meestal na het eerst 

instellen niet langer gereglementeerd door de exploitant, 

die gewoon de trommel in de overgang van een diepte naar de andere 

draaien moet, waar hij snel overgaat van one-stop naar de volgende. 

Dit  

Bewerking in elk geval moet worden uitgevoerd met de machine 

uitgeschakeld naar. 

  

Om te controleren de boren diepte elektrische installatie in de versie met aansluitbox, is de 

machine met een elektrische keuzeschakelaar uitgerust om de boren eenheid:  

  

  

  



1 De selector (S) draai rechts. 

2 Druk op de gele voet Board. 

3 De boren eenheid keert. 

4 Meten van het uitsteeksel van de boor op het oppervlak van 

de plaat. 

5 De effectieve diepte is deze grootte.    

  

Controleer de diepte in het elektrische systeem van de versie met stekker als volgt:  

   

1 Druk op de knop paddestoelvormige. 

2 Druk op de pneumatische pedaal. 

3 De boren eenheid keert. 

4 Meten van het uitsteeksel van de boor op het oppervlak van de plaat. 

5 De effectieve diepte is deze grootte. 

  

Moet de diepte van de boor anders worden ingesteld, moet de exploitant uitvoeren als 

volgt:  

• Met de machine uitgeschakeld roet 17 mm en een 5 mm Allen sleutelmaat gebruik. 

• Met de 17 mm spanner de moer los. 

• Met de zeshoek-toets op de top van het hoofd van de aanpassing schroef, elk van de 6 

haltes bestaande op de regulering van de koepel, het lezen van de gewenste waarde op 

een profiel. Het bewegende deel van het systeem wordt beschermd door een ABS-

dekking.  

  

3.7 INSTELLING VAN DE FEED SNELHEID VAN HET BOREN 

HOOFD  
  

De boren snelheid is vertraagd door te draaien aan de knop op het voorpaneel met de klok 

mee, verhoogt de snelheid door te draaien in tegenwijzerzin.  

  

3.8 INSTELLING VAN DE FEED SNELHEID VAN DE BOREN HOOFD 

MET HYDRAULISCHE REM  
  

  
A       - De perslucht regelaar 

Los  

  

B - De draai-knop met de  

klok mee 

   

C - Koppel de voeding (door te drukken op de knop stoppen) 

D - Met het pedaal sommige boren cycli uitvoeren en de knop verder regelen totdat de 

gewenste snelheid is bereikt. 

S   

 

  
  



3.9 INSTELLING EN POSITIONERING VAN DE AANSLAGEN  

  

Er zijn 3 referentiesystemen op de machine  
  

  

1 Zijwaartse hoek, een rechts en een links 

  
  

  

  

  
2 Front aanvallen, een 

   

  

  

  

  

3      Roerende stopt op de stop-paal  

  

  

  

Als volgt te werk om het systeemtype 1 te stellen:  

  

A - Los van de back-office grepen. 

B De hoek positie doordat het naar rechts of links verplaatst. 

C- De positie met de schuifmaat schaal op de peilstok op de dia te lezen. 

D Nogmaals blokkeren de achterste greep.  

  

Wanneer de zijhoek positionering is genomen rekening mee dat gegraveerd op de peilstok 

het midden nul komt overeen met de centrale spil van het hoofd te boren.  

  

Als volgt aan te passen van de aanslagen van het type 2:  

  

Deze bewerking wordt meestal uitgevoerd wanneer positionering van de boren eenheid in 

de verticale positie.  

  

A - Los van de back-office grepen. 

B De stoppositie door hij verplaatst naar de voorste achterzijde rechts-links. 

C Lees de waarde op de peilstok op de aanval. D De BackOffice verwerkt opnieuw blok. 

  

Als volgt te werk om de aanvallen van het type 3:  

 

  

  



  

A - Los terug handgreepsteun. 

B De stoppositie door te bewegen op de staaf. 

C- Het lezen van de positie van de halte op de peilstok. De refe-rentiewaarde bij het lezen 

is de binnenkant van het hek.  

D De achterkant verwerken opnieuw blok. 

  

De meerdere-stop paal heeft een lengte van 3000 mm, en de nummers die op de peilstok 

gegraveerd is een nul in het midden (met betrekking tot de kleine en middelgrote spindel 

van boren hoofd).  

  

INSTELLING EN PLAATS VAN DE DRUK-

INRICHTINGEN  

  
A - Elegance de back office behandelt.  

  

  

B - Standpunt de roede van druk apparaten gemonteerd 

boren, zodat er een groter contrast met de druk door de 

boren eenheid.  

C - Zet een plaat voor boren op de werktafel. 

D -Los van de achterste instelknop, stel de klemmen 

apparaat, door verticaal boven de boren en op een hoogte van 5 mm 

het oppervlak van het werkstuk te worden gefreesd is 

gepositioneerd. E- Scherpen de grip krachtig.  

                                                                                                                                                 2  

  

3.11 INSTELLING VAN DE POSITIE VAN DE 

BOORKOP  
  

A -De achterste greep los 3. 

B   Krukas geïntroduceerd in de juiste koppeling voor 2, zodat de 

boorkop wordt verplaatst.  

C -Gebruik van het digitale display 1 een niveau kan worden gelezen, 

dat is de afstand tussen het midden van de spil en het oppervlak 

van de tabel werk. 

Zorg ervoor dat de actuator spindel in constante spanning 

aanpassen. alle posities moeten gebeuren die door boost, d.w.z. 

Wanneer men naar een kleinere graad verhuist, u moet onder 

het gewenste niveau van de eerste druppel en vervolgens re-

raisen.  

          3 

  

  

  

1   



Verticale boren  

  

A- Nadat de boren op de assen werden geassembleerd, aanpassen de zijdelingse 

verwijzing hoek. B- De cilinder van de druk op de positie van de boren. 

C -Instellen van de voorste stopt. 

D -Instellen van de boren diepte van de boorkop en zijn snelheid. 

E -De macht inschakelen. 

C - Bevestig de plaat aan de zijdelingse en frontale aanvallen en de cyclus uit te voeren 

zoals beschreven in sectie operationele beschreven cyclus. 

D -Voor langere werk stukken voor de voorste stopt niet wordt gebruikt, kunt de paal 

stopper. 

  



4.1 HORIZONTAAL BOREN  

  

A - Als de machine is uitgerust met de vaak stop pole voor, het moet worden verwijderd. 

Zie sectie installeren en ontmanteling van de stop-paal. B - draai de boren eenheid volgens 

de instructies in hoofdstuk horizontale positionering van de eenheid.  

C -De boren hoogte ten opzichte van de dikte van het werkstuk instellen (zie hoofdstuk 

instellen van de boren eenheid). 

D -Met de boren eenheid in deze positie de voorkant beëindigingspositie van het werkstuk 

van de frame is. E -De boor cyclus zoals beschreven in hoofdstuk operationele cyclus. 

  

4.2 GAT VOOR ONDERDELEN AANSLUITEN  
  

A -Is de dikte van een plaat, bijvoorbeeld 20 mm, is de horizontale droeg afdelingshoofd 

van het boren van de aanpassing met 10 mm hoogte, zodat het gat komt met het midden 

van de plaat dikte overeen. 

B - Voor het verwijderen van de plaat de voorste stopt (nu verticaal) is over haar heen en 

blokkeren. 

C - Verwijderen van de plaat en draai de snijkop in de verticale positie. 

D -De machine automatisch klaar om de plaat te boren zodat bij het aansluiten van de plaat 

met de eerder horizontale geboord plaatranden verticaal zijn uitgelijnd op een afstand 

van 10 mm van de rand is. 

  

  

  

  

5.0 ROUTINE-ONDERHOUD.  

  

Acties te voeren elke dag na het werk.  

  

• Het werkgebied altijd schoon uit een boor schaafsel. 

  

5.1 NIET-GEPLAND ONDERHOUD  

  

• De veiligheidvan het elektrisch systeem controleren: 

• Kabelisolatie, efficiëntie van apparaten, veiligheidsvoorzieningen, continuïteit van de 

beschermende dirigent. 

• Controleren voor het blokkeren van de verschillende mechanische componenten. 

• Slijtage controleren de boor. 



•        Controleer de toestand van de filter-reducer groep.  

  

  

• Druk van samengeperste 

luchtverkeerscontrole:  

De voeding moet een waarde tussen de 0,6 en 0,8 MPa. De 

druk kan worden geregeld met het handvat, het lezen van 

de waarde op de meter.  

  

• Controle van condensatie:  

Het water van de condensatie en de verontreiniging van de lucht wordt gestort in de 

transparante beker (31 fig. 2); Wanneer het maximale niveau is bereikt, het door middel 

van de zuiging ventilator 32 geboden moet worden leeggemaakt, wordt 90 ° rechtsom 

gedraaid.  

  

Smering van het hoofd van de spindel.  

Gebruik de vent Plug verwijderen en voeg een kleine hoeveelheid GEEDOL MP. 5/F of 

de gelijkwaardige vet voor een meting pomp hoofd type TELECALAMIT (UNI-2662) en 

het vet injecteren met het vet op de spindel neus gemonteerde 80 fig. 4. De hoeveelheid 

vet volstaat, het vet begint te krijgen uit de opening van de uitlaat-verstuiver. Vervang de 

verstuiver. Dit proces is in figuur 183 vastgestelde tussenpozen herhalen.  

  

  

Smeerventiel        Ontluchting 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  



5.1a isolatie machine  

  

De machine moet worden geïsoleerd uit het stopcontact wanneer niet in gebruik:  

Het elektrische systeem moet geïsoleerd worden met de schakelaar van Scheider, die moet 

worden gebracht naar de 0 positie en vergrendeld met een slot; het persluchtsysteem moet 

geïsoleerd pull te verbreken van de snelle-actie op de input van de filter-reducer-eenheid 

te koppelen.  

Als de machine in onderhoud is of beschadigd, moet de desbetreffende aangegeven door 

borden op de machine worden opgegeven.  

  

5.2 INVULLING VAN DE HYDRAULISCHE REM  

  

1 -De boorkop in een horizontale positie. 

2 -Schroef de tie-rod "A" op de zuiger van olietank. 

3 -Dekking 'B'. 

4 - Een shell met draad 1/8 "schroef het GAS in de opening in de cover van"B"en 70 cm 3 

32 of soortgelijke olie Vul olie AGIP EXIDIA. 

5 -De dissel pull "A" totdat de olie in de bak van de rem heeft zijn gezogen, dan uit de lade 

en volledig schroef de cover "B", houden van de staaf van de stropdas altijd gretig. 

6 - Run cycli voor het boren hoofd met het pedaal 2 tot en met 3, dan het pedaal dus 

wachtruimte, die het hoofd in de laatste aanval blijft, dekken "B", "A" het verwijderen 

van de loting bar, dan de rem is weer gebruiksklaar. 

  

 

  

 
  
  
  
  

                                                                                                                            
                                         

  

  
  
  
  
  
  



  

5.3 RESERVEONDERDELEN  

  

Belangrijk: tot reserveonderdelen van de bestelling, het nummer van het desbetreffende 

onderdeel is noodzakelijk om op te geven, evenals het cijfer van het aantal details ook 

daadwerkelijk is gelezen. Directory van slijtage en storing-gevoelig componenten.  

  

• Boor 

• Spindels 

• Boren hoofd versnelling 

• Hoofd van de boren rekening houdend met 

• Perslucht rolzegels 

• Zeehonden hydraulische rem (optie) 

• Elektrische pedaal 

• Hoe contact donor motor schakelaar-op 

• Lijn zekeringen 

• Signaal lampjes 

• Boring hoofden voor spindel met snelle koppeling 

  

5.4 LAWAAI  

  

Om de geluid niveaus werden gemeten volgens ISO 3746 is draaien met snelheid en druk 

(een spaanplaat met PVC plafond boren), waaruit ontstaan de volgende waarden:  

  

Akoestische geluidsdrukniveau IN de atmosfeer dB (A): 

78,3 Volumeniveau dB (A): 93,3 Akoestische 

geluidsdrukniveau bij de operator dB (A): 78,1 
                                                    

De eigenschappen van de heffing van de machine in de loop der tijd voortduren, raden wij 

het volgende onderhoud:  

  

1 Regelmatig de perfecte efficiëntie van de instrumenten die gebruikt worden. 

2 Precies voldoen aan het plan van de smering van verschillende delen van de machine 

(zie plan smering). 

3 Regelmatig de effectiviteit van de demper op de pneumatische onderdelen te controleren 

en indien nodig vervangen. 

4 De demping materiaal onder de buffers van druk apparaten dragen vervangen. 

5 Tijdig elimineren alle lucht lekken die in de pneumatische systeem met tijd optreden 

kunnen. 

6 De feed snelheid van de booreilanden altijd optimaal aanpassen voor een goede werking 

van de boor. 



  

5.5 ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT  

  

Machine, de beoordeling van de straling-emissies in het milieu en de immuniteit test-

modus, die gelijk aan de normale toepassingen is, werd uitgevoerd volgens de richtlijn 

89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit). Onder toepassing van normen nl 

500812, nl 55011, nl 50082-2, heeft de machine met apparaten ROHDE & SCHWARZ 

"ESS / 30", "AN25A3PH", COMPLIANCE DESIGN "EFT/B-100" - "ESD2000i" TESEO 

geen storing komt te staan:  

DE RESULTATEN VAN DE CONTROLES IS DUS COMPATIBEL 
 
 

  

5.6 FOUTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN  

  

De motor start niet  

  

  

OORZAAK  

  

PROBLEEMOPLOSSING  

Geblazen zekeringen  Controleer de zekeringen en vervang deze indien 

nodig  

Stopcontact werkt niet  Controleer de goede werking  

Aangepaste voeding  De hoogte van onze customer service  

Pedaal defect  Controleren en kennis van onze customer service  

  

Werkstuk niet of slecht geboord  

  

OORZAAK  

  

PROBLEEMOPLOSSING  

De tussenstukken draaien niet  Controleer de versnellingsbak of de motor  

Niet uitgelijnd machine  De hoogte van onze customer service  

Onderbreking van de boor  Vervangen van de boor  

Onjuiste motor rotatie  Omkeren van twee fasen in de verbinding  

  

NB.: Alle bug fixes aanbevolen door ons worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 

  



5.7 AUDITS VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR  

  

Om te voldoen aan de eisen van standaard CEI EN 60204-1, werden tests van elektrische 

apparatuur uitgevoerd op de machine:  

  

 Testen van de continuïteit van de bescherming circuit (zie alinea 20.2 van de 

standaard) 

 Test van isolatieweerstand (zie alinea 20,3 van de standaard) 

 Testen van de toegepaste spanning (zie alinea 20.4 van de standaard) 

  

  

DE RESULTATEN VAN DE CONTROLES IS DUS COMPATIBEL   

  



  

5.8 RESTRISICO 'S  

  

Volgende items kan gevaren opleveren voor de exploitant:  

  

-          de bewegende boor  

-          de druk-apparaten  

-          de plaats van storting  

  

1 Beschouwt de boren zone, zodat de toegang tot het gebied van de boor tijdens het 

bewerken van verschillende veiligheidsvoorzieningen zijn volgens zeer moeilijk is: 

de chip afzuigkap, waarin sprake is van een goede bescherming voor de boren uit 

hun specifieke functie, het pedaal met voet kegels die dwingt de exploitant volledig 

in het pedaal om de voet om te beginnen de cyclus en de boor inschakelen , die dus 

niet kan zijn beurt via een onvrijwillige actie of toevallige contact.  

2 In de tweede plaats de toegang met de handen onder de drukapparatuur is 

onmogelijk, omdat die zodanig zijn gebouwd dat haar instellen op een zeer kleine 

afstand van het werkstuk te worden gefreesd zodat is (max. 5 mm), waardoor de 

onvrijwillige invoering van handen. 

3 Met betrekking tot het storten, zodat het AVERTISSEUR systeem zo ontworpen is 

dat de exploitant altijd beide handen te gebruiken moet voor deze bewerking, 

omdat de schuine stand controle een keuzeschakelaar en een ontspanknop bestaat 

uit op hetzelfde moment moet worden ingedrukt. 

  

Terwijl de ROBLAND heeft alle maatregelen van de planning en de productie van de 

machine, elimineert het risico van ongevallen tijdens de verwachte levensduur van de 

machine, of wanneer het was niet mogelijk om te verminderen.  

In dit verband heeft ROBLAND:  

-          probeert te elimineren van de risico's door middel van zorgvuldige planning en 

bouw van de machine of samenvouwen;  

-          voor de risico's die niet kunnen worden opgeheven, door middel van verbod en 

tekenen en/of mogelijke guard toegepast de nodige beschermingsmaatregelen;  

-          ook waarschuwt de exploitant van de restrisico's in de huidige 

instructiehandleiding die alle informatie wordt verstrekt, die nodig voor de 

opleiding en informatie van de exploitant voor een veilig gebruik van de machine 

zijn.  

  

Maar het is de grote veelzijdigheid van de machine en de dynamiek van fiscale organen een 

perfecte bescherming tegen de risico's niet mogelijk. Om dit tegen te, moet de koper van de 

machine ervoor zorgen dat dit handboek de server beschikbaar is is, dat dit over het belang 



van de inhoud van wordt geïnformeerd, met name wat betreft de informatie over de 

veiligheid, en dat het in de handleiding beschreven mogelijke restrisico's en de manieren en 

middelen om te minimaliseren, worden duidelijk gemaakt.  

  

5.9 OPRUIMING EN VERWIJDERING  

  

De machine bestaat geheel uit de ijzerhoudende materialen en componenten, die geen 

giftige en milieubelastende stoffen bevatten. Vanwege het ontbreken van chemische 

stoffen (oplosmiddelen, oliën, enz.) kunnen worden gedaan door een regelmatige bedrijf 

die gemachtigd de opruiming en verwijdering van de machine.  

  

  



 
  



 

  



  



  



 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

 



 



 

  



 

  



  



  



 

  



 

  





 

  



 


