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Tip: Bouwjaar v/d machine
Het machinenummer staat op de titelpagina van deze handleiding 
De laatste 2 cijfers van dit nummer tonen het bouwjaar van de machine
bv. XXX.XX.XXX.14 -> bouwjaar 2014

Belangrijke tips!
Wij wijzen er op dat, al naargelang uitvoering van de machine, niet alle beschreven functies beschikbaar zijn, 
resp. verdere functies en toetsen erbij komen (b.v. machines met speciale functies).

Voor uw veiligheid en die van uw medewerkers moet u de handleiding aandachtig lezen voor u de machine 
in gebruik neemt. Deze handleiding maakt deel uit van de machine en moet zorgvuldig worden bewaard! 
Bewaar de gebruiksaanwijzing steeds in de buurt van de gebruiker van de machine als er aan de machine 
wordt gewerkt of als de machine wordt onderhouden of gerepareerd.

Opgelet! Materiële schade! Bij ontvangst moet de machine meteen worden gecontroleerd! Bij transportschade 
of  
ontbrekende delen moet u de schade onmiddellijk schriftelijk aan de transporteur melden en een  
schaderapport opmaken. Breng ook meteen uw leverancier op de hoogte!

© Felder KG
KR-Felder-Str. 1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.  +43 (0) 5223 45 0 90
Fax.  +43 (0) 5223 45 0 99

E-Mail:  info@hammer.at
Internet:  www.hammer.at
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1 Algemene informatie

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheidstechnische instructies in deze  
handleiding zijn met symbolen aangeduid.
De veiligheidsvoorschriften moeten absoluut worden in 

acht genomen en opgevolgd. Ga in elk geval bijzonder 
voorzichtig te werk om ongevallen, lichamelijke letsels en 
materiële schade te vermijden.

Opgelet! Materiële schade!
Niet-naleving van de voorschriften die door dit symbool worden aangeduid, kan leiden tot schade, storingen 
of uitval van de machine.

Waarschuwing! Verwondings- of levensgevaar!
Niet-naleving van de voorschriften die met dit symbool zijn aangeduid, kan leiden tot schade aan de gezond-
heid, verwondingen, blijvende lichamelijke letsels of de dood.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Dit symbool verwijst naar gevaarlijke situaties door elektrische stroom. Niet-naleving van de veiligheidsvoor-
schriften kan leiden tot zware verwondingen of de dood. De uit te voeren werkzaamheden mogen alleen door 
een geïnstrueerde elektrotechnicus worden uitgevoerd.

Algemene informatie

1.2 Informatie over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft het veilige en correcte 
gebruik van de machine. Alle veiligheidsvoorschriften en 
instructies alsook de in het land van gebruik geldende 
voorschriften voor ongevallenpreventie en algemene 
veiligheidsbepalingen moeten nauwkeurig worden opge-
volgd.
Voor het begin van alle werkzaamheden aan de machi-
ne moet de handleiding en in het bijzonder het hoofdstuk 

omtrent veiligheid en de betreffende veiligheidsvoor-
schriften grondig worden gelezen. Belangrijk is dat de 
inhoud van de handleiding wordt begrepen. Ze maakt 
deel uit van de machine. Ze moet in de directe omge-
ving van de machine op een goed toegankelijke plaats 
worden bewaard en moet altijd met de machine worden 
doorgegeven.

1.3 Auteursrecht

De handleiding moet vertrouwelijk worden behandeld. 
Ze is uitsluitend voor personen bestemd die aan en met 
de machine werken. Alle inhoudelijke informatie, teksten, 
tekeningen, afbeeldingen en andere weergaven zijn 
conform de auteurswetgeving beschermd en vallen onder 
bijkomende commerciële octrooirechten. Elk misbruik is 
strafbaar.

Het doorgeven aan derden, het vermenigvuldigen op 
gelijk welke wijze - ook bij wijze van uittreksel - en het 
gebruiken of meedelen van de inhoud zijn zonder schrif-
telijke toestemming van de fabrikant niet toegestaan. 
Inbreuken verplichten tot het betalen van schadevergoe-
ding. Andere claims blijven voorbehouden. Alle rechten 
van uitoefening van commerciële octrooien behouden we 
ons voor.

Tip:
Dit symbool verwijst naar tips en informatie die voor een efficiënt en storingvrij gebruik van de machine in 
acht genomen moeten worden.
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1.4 Aansprakelijkheid en garantie

Alle informatie en instructies in deze handleiding werden 
conform de geldende voorschriften en de huidige stand 
van de techniek op basis van onze jarenlange inzichten 
en ervaringen samengesteld. Deze gebruiksaanwijzing 
moet voor het begin van alle werkzaamheden aan en 
met de machine aandachtig worden gelezen. Voor 
schade en storingen die door het niet-naleven van de 
hier beschreven instructies optreden, kan de fabrikant 
niet aansprakelijk worden gesteld. Tekst en afbeeldingen 
komen niet altijd overeen met de leveromvang. 

De afbeeldingen en grafieken hebben niet de schaal 
1:1. De werkelijke leveromvang kan bij speciale uitvo-
eringen, bijkomende bestelopties of op basis van de 
nieuwste technische ontwikkelingen soms afwijken van 
de afbeeldingen en de hier genoemde gegevens en in-
structies. Gelieve bij vragen met de fabrikant contact op 
te nemen. Technische wijzigingen aan het product in het 
kader van de verbetering van de gebruikseigenschappen 
en de verdere ontwikkeling behouden we ons voor.

1.5 Garantieverklaring
De duur van de garantie is afhankelijk van de  
nationale bepalingen en kan worden nagekeken op  
www.felder-group.com

1.6 Reserveonderdelen

Bij het gebruik van niet-vrijgegeven reserveonderdelen 
vervallen alle rechten op garantie, service, schadever-
goeding door de fabrikant of zijn gevolmachtigden, 
dealers en vertegenwoordigers.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de 
fabrikant.

1.7 Verwijdering

Als de machine na afloop van de levensduur moet 
worden verschroot, dan moeten alle onderdelen volgens 
materiaalklassen worden gesorteerd om de recyclage of 
individuele verschroting mogelijk te maken. De volledi-
ge structuur is van staal en kan daarom probleemloos 
worden gesorteerd. Verder is dit materiaal gemakkelijk 

af te voeren en vormt het geen belasting voor het milieu 
en de veiligheid van het personeel. Bij de verwijdering 
moeten de internationale voorschriften en de nationale 
voorschriften in het betreffende land in acht worden ge-
nomen, verder moeten ook alle geldende milieunormen 
worden gerespecteerd. 

Algemene informatie

Opgelet! Materiële schade!
Verkeerde of defecte reserveonderdelen kunnen tot schade, defecten of tot de totale uitval van de machine 
leiden.

Tip: De voor het gebruik vrijgegeven originele reserveonderdelen zijn in een  
afzonderlijke onder-delencatalogus opgesomd, die samen met de machine wordt geleverd.

Opgelet! Elektrisch afval, elektronische componenten, smeer- en andere hulpstoffen vallen onder de voor-
schriften met betrekking tot de behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en mogen alleen door geautoriseerde 
gespecialiseerde firmas worden verwerkt!
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2 Veiligheid
De machine is op het tijdstip van de ontwikkeling en 
productie volgens de geldende, erkende regels van de 
techniek gebouwd en geldt als bedrijfsveilig.
Er kunnen van de machine echter gevaren uitgaan als de 
machine door slecht opgeleid personeel, op een ondes-
kundige manier of niet volgens de bestemming wordt ge-
bruikt. Het hoofdstuk Veiligheid geeft een overzicht van 
alle belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale 
bescherming van personen en voor het veilig en storing-

vrije gebruik van de machine.
Daarnaast bevatten de overige hoofdstukken van deze 
handleiding concrete, met symbolen aangeduide vei-
ligheidsvoorschriften voor het afwenden van gevaren. 
Verder moeten alle aan de machine aangebrachte picto-
grammen, bordjes en teksten in acht worden genomen. 
Ze mogen niet worden verwijderd en moeten in goed 
leesbare toestand worden gehouden.

2.1 Bestemmingsconform gebruik
De machine die in deze handleiding beschreven wordt, 
dient uitsluitend voor de bewerking van hout en gelij-
kaardige verspaanbare materialen. De bewerking van 
andere materialen dan hout is alleen na schriftelijke 
toestemming van de fabrikant toegestaan. De bedrijfsvei-
ligheid is alleen gegarandeerd bij bestemmingsconform 
gebruik van de machine.

Tot het bestemmingsconforme gebruik behoort ook de 
correcte naleving van de gebruiksomstandigheden en 
van de informatie en instructies in deze handleiding.
De machine mag alleen met onderdelen en originele 
toebehoren van de fabrikant worden gebruikt.

2.2 Inhoud van de handleiding
Iedere persoon die de opdracht heeft om aan of met de 
machine te werken, moet de gebruiksaanwijzing voor het 
begin van de werkzaamheden aan de machine gelezen 
en begrepen hebben. Dit geldt ook wanneer de betref-
fende persoon al met deze machine of met een gelijk-
waardige machine heeft gewerkt of door de fabrikant 
werd opgeleid.

De kennis van de inhoud van de handleiding is één van 
de voorwaarden om het personeel tegen gevaren te be-
schermen, om fouten te vermijden en de machine veilig 
en zonder storingen te kunnen gebruiken. We raden de 
exploitant aan zijn medewerkers schriftelijk te laten be-
vestigen dat ze kennis hebben genomen van de inhoud 
van de handleiding.

2.3 Veranderingen en constructiewijzigingen aan de machine
Om gevaarlijke situaties te vermijden en optimale 
prestaties te garanderen, mogen aan de machine geen 
veranderingen worden aangebracht en mag er niets  
aan- of omgebouwd worden zonder de uitdrukkelijke  
toestemming van de fabrikant.
Alle aan de machine aangebrachte pictogrammen, 

bordjes en teksten moeten in een goed leesbare toestand 
worden gehouden en mogen niet worden verwijderd. 
Beschadigde of onleesbaar geworden pictogrammen, 
bordjes en teksten moeten onmiddellijk worden vervan-
gen.

Veiligheid

Opgelet! Elk van het bestemmingsconforme gebruik, afwijkend gebruik of elk ander gebruik van de  
machine is verboden en geldt als niet-bestemmingsconform. Elke vorm van claim tegenover de fabrikant of 
zijn gevolmachtigden wegens schade veroorzaakt door niet-bestemmingsconform gebruik van de machine 
is uitgesloten. Voor alle schade veroorzaakt door niet-bestemmingsconform gebruik is alleen de exploitant 
verantwoordelijk.
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2.4 Verantwoordelijkheid van de exploitant

Deze handleiding moet in de directe omgeving van de 
machine worden bewaard en altijd goed toegankelijk 
zijn voor de personen die met of aan de machine wer-
ken. De machine mag alleen in een technisch perfecte 
en bedrijfsveilige toestand worden gebruikt. De machine 
moet telkens voor het inschakelen op duidelijke gebreken 
en intactheid worden gecontroleerd. De instructies in de 
handleiding moeten nauwkeurig worden opgevolgd!
Naast de in deze handleiding genoemde veiligheids-
voorschriften en instructies moeten de plaatselijke 
voorschriften voor ongevallenpreventie en algemene 

veiligheidsvoorschriften alsook de milieuvoorschriften die 
voor het toepassingsbereik van de machine gelden in 
acht worden genomen.
De exploitant en het door hem geautoriseerde personeel 
zijn verantwoordelijk voor het storingvrije gebruik van 
de machine en voor het duidelijk vastleggen van de 
bevoegdheden bij installatie, bediening, onderhoud en 
reiniging van de machine. Machine, gereedschappen en 
toebehoren buiten het bereik van kinderen bewaren.

2.5 Personeelsvereisten
Aan en met de machine mag alleen geautoriseerd 
en goed opgeleid, deskundig personeel werken. Het 
personeel moet over de mogelijke gevaren en de functies 
van de machine geïnstrueerd zijn. Deskundig personeel 
is personeel dat op basis van zijn opleiding, kennis en 
ervaring alsook op basis van zijn kennis van de betref-
fende bepalingen de opgedragen werkzaamheden kan 
beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen. Als het 
personeel niet over de nodige kennis beschikt, dan moet 
het passend worden opgeleid. De bevoegdheden voor 
de werkzaamheden aan en met de machine (installatie, 
bediening, onderhoud, reparatie) moeten duidelijk  
worden vastgelegd en in acht worden genomen. Aan en 
met de machine mogen alleen personen werken van wie 
te verwachten is dat ze hun werk op een betrouwbare 

manier uitvoeren. Elke werkwijze die de veiligheid van 
personen, het milieu of de machine in gevaar brengt, 
moet worden vermeden. Personen onder invloed van 
drugs, alcohol of het reactievermogen beïnvloedende 
medicatie, mogen principieel niet aan en met de machi-
ne werken. Bij de personeelskeuze moeten de voor de 
opstellingsplaats van de machine geldende leeftijdsbe-
perkingen en specifieke beroepsvoorschriften worden 
gerespecteerd. De bediener dient er mee zorg voor te 
dragen dat niet-geautoriseerde personen niet te dicht 
in de buurt van de machine komen. Het personeel is 
verplicht om veranderingen aan de machine die de vei-
ligheid in gevaar brengen onmiddellijk aan de exploitant 
te melden.

2.6 Werkveiligheid
Door het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften 
en instructies in deze handleiding kan persoonlijke en 
materiële schade tijdens het werken met en aan de 
machine worden vermeden. Het niet-naleven van deze 
aanwijzingen kan gevaarlijk zijn voor personen en kan 
de machine beschadigen of vernietigen. Bij niet-naleving 

van de veiligheidsvoorschriften en instructies in deze 
handleiding alsook van de voor het toepassingsbereik 
geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en alge-
mene veiligheidsbepalingen zijn alle wettelijke aanspra-
kelijkheids- en schadevergoedingsclaims tegenover de 
fabrikant of zijn gevolmachtigde uitgesloten.

Veiligheid
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2.7 Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Bij werkzaamheden aan en met de machine moeten de 
volgende verboden altijd in acht worden genomen.

Veiligheidskleding
Nauw aansluitende werkkleding (geringe scheur vastheid, geen wijde mouwen, geen ringen en  
andere sieraden enz.).

Bediening met lang haar zonder haarnet verboden!

Gebruik van handschoenen verboden!

Bij werkzaamheden aan en met de machine moet altijd de volgende uitrusting worden gedragen:

Veiligheidsschoenen
Als bescherming tegen zware, vallende delen en het uitglijden op niet-slipvaste ondergrond.

Oorbescherming
tegen gehoorschade

2.8 Gevaren die van de machine kunnen uitgaan
De machine werd aan een gevarenanalyse onderwor-
pen. De daarop gebaseerde constructie en uitvoering 
van de machine is conform de modernste technieken.
De machine is bij reglementair gebruik bedrijfsveilig.
Toch blijven er bepaalde restrisico‘s bestaan!

De machine werkt met hoge elektrische spanning!

• Voor onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaam-
heden de machine uitschakelen en tegen herinscha-
kelen beveiligen.

• Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie 
de spanning uitschakelen.

• Geen veiligheidsinrichtingen verwijderen of door 
veranderingen buiten bedrijf stellen.

Veiligheid

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Elektrische stroom kan uiterst zware verwondingen veroorzaken. Bij schade aan de isolatie of afzonderlijke 
componenten bestaat levensgevaar door elektrische stroom.
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Algemene veiligheidsaanwijzingen:
• Verwondingsgevaar door snijden, in het bijzonder bij 

gereedschapswissel.
• Verwondingsgevaar door wegslingerende  werk-

stukken en ook werkstukdelen (bijvoorbeeld takken, 
afgesneden stukken).

• Verwondingsgevaar door terugslag van het werkstuk
• Gehoorschade door geluidsbelasting.
• Bedreiging van de gezondheid door stofbelasting 

vooral bij het bewerken van hardhout.
• Gevaar door pletten, snijden, vastgenomen/geklemd 

worden, opwikkelen, stoten, snijden en afsnijden.

afhankelijk van de uitvoering:
• Verwondingsgevaar door contact met het roterende 

cirkelzaag- en/of voorritszaagblad.
• Verwondingsgevaar bij contact met het draaiende 

freesgereedschap.
• Verwondingsgevaar door contact met de roterende 

schaafas (Boorgereedschap).
• Verwondingsgevaar door wegslingerende ge-

reedschapsdelen (bijvoorbeeld snijkantdelen).
• Daarom nooit bij lopend zaagblad (tijdens de bewer-

king of tijdens de leegloop) direct in de snijlijn van het 
zaagblad staan!

2.9 Overige risico‘s

2.10 Veiligheidsaanwijzingen batterijen

In enkele bouwgroepen van de machine worden batte-
rijen gebruikt (volgens de uitvoering).

• Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. 
Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Indien een batterij ingeslikt werd, moet meteen me-
dische hulp worden gehaald.

• Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterijen 
lopen. Deze kan leiden tot huidirritatie. Contact met 

de vloeistof vermijden. Bij contact de vloeistof met 
veel water wegspoelen. Wanneer de vloeistof in de 
ogen komt, de ogen meteen 10 minuten lang met 
water spoelen en naar de dokter gaan.

• Batterijen niet in het vuur gooien of aan hoge tempe-
raturen blootstellen. Er bestaat explosiegevaar.

• Batterijen uit de machine nemen wanneer ze opge-
bruikt zijn. Op die manier wordt schade vermeden 
die door het uitlopen van de batterijen kan ontstaan.

• Opgebruikte batterijen niet bij het huisvuil gooien. 
Batterijen op een milieuvriendelijke manier verwij-
deren.

Veiligheid

Waarschuwing! Verwondings- of levensgevaar!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Ondanks het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen bestaan bij werkzaamheden aan de machine de 
volgende restrisico‘s:

Opgelet! Materiële schade!
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 Machine Tafelfreesmachine F 3 e-classic
 Lengte A 830 mm
 Lengte: machinetafel B 1000 mm
 Totale breedte C1 775 mm
 Totale breedte C2 110 mm
 Breedte machinetafel D 550 mm
 Werkhoogte (ca.) E 888 mm
 Totale hoogte F 1350 mm
 Gewicht netto *) 330 kg

 Machine met verpakking
 Lengte x Breedte 1470 x 1160 mm
 Hoogte 1200 mm
 Gewicht (ca.)* 300 kg

*) bij gemiddelde uitrusting

3 Technische gegevens

3.1 Afmetingen en gewicht

Technische gegevens
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 Wisselstroommotor Draaistroommotor
 Motorspanning 1x 230 V 3x 400 V
 Motorfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
 Beveiligingsklasse IP 55 IP 55

 Motorvermogen S6-40 %*) 3 kW 3 kW

*) S6 = lastbedrijf en intermitterend bedrijf; 40% = relatieve inschakelduur

3.2 Bedrijfs- en opslagvoorwaarden

3.3 Elektrische aansluiting

Technische gegevens

3.4 Aandrijfmotor

De reële waarden staan op het typeplaatje.

 Bedrijfs-/ruimtetemperatuur +10 ° tot +40 °C
 Opslagtemperatuur –10 °tot +50 °C

 Netspanning volgens typeplaatje ±10%
 Beveiliging zie schakelschema
 Aansluitkabel (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
 Uitschakelkarakteristiek C (D*) 

*) bij moeilijke aanloop, veroorzaakt door grote rotatiemassa‘s

3.5 Afzuiging

  freesaanslag 
 Afzuigdiameter 120 mm
 Luchtsnelheid min. 20 m/s
 Onderdruk min. 470 Pa
 Volumestroom min. (bij 20 m/s) 814 m³/h
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3.7 Geluidsemissie

De opgegeven waarden zijn emissiewaarden en dus 
geen veilige werkplaatswaarden. Ondanks het feit dat er 
een verband bestaat tussen emissie- en immisieniveaus 
kan hieruit niet op een betrouwbare basis worden afge-
leid of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 
Het actuele emmisieniveau op de werkplek kan worden 
beïnvloed door factoren zoals de duur van de inwerking, 
de kenmerken van de werkruimte en andere invloeden in 
de omgeving. De toegestane werkplaatswaarden kunnen 

van land tot land verschillen. Deze informatie moet de 
gebruiker in staat stellen om risico’s en gevaren beter te 
kunnen inschatten. Naargelang de opstellingsplaats en 
andere specifieke omstandigheden kunnen de optre-
dende geluidsemissiewaarden duidelijk van de opgege-
ven waarden afwijken.

Technische gegevens

3.6 Stofemissie

Het werkbereik van deze machine geldt volgens BGI 
739-1 als stofarm.

De concentratie van in te ademen houtstof in de lucht 
van 2 mg/m³ blijft zeker binnen de gestelde waarde.

Dit kan alleen worden bevestigd indien de in het hoof-
dstuk >Afzuiging< voorgeschreven maatregelen worden 
aangehouden.

zie hoofdstuk >Opstelling en montage<

Tip:

Gebruik altijd goed geslepen gereedschappen en houd het correcte toerental aan om de geluidsemissie zo 
laag mogelijk te houden.

Oorbescherming moet bij het werken met de machine altijd worden gedragen.

Alle gegevens in dB(A) en met een meet zekerheidsfactor van 4 dB(A).

 Nullast Bewerking
 Geluidsvermogenniveau 
 (EN ISO 3746)
 Emissiewaarden op de werkplek  
 (EN ISO 11202)
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Alleen freesgereedschappen gebruiken,
• waarvan het toegelaten max. toerental hoger is dan het toerental van de freesas
• die conform DIN EN 847-1 zijn en
• die met “MAN” gekenmerkt zijn!

3.8 Gereedschappen

Tip: Wij raden aan alleen originele gereedschappen van HAMMER te gebruiken (HAMMER-catalogus).

Technische gegevens

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Het op het gereedschap aangegeven toerental mag nooit worden overschreden!

 
 Freestafelopening (Ø) 180 mm
 Frees-Ø max.
   Freesbescherming 230 mm
   sleufbescherming 275 mm
 Assen-Ø Standaard 30 mm
   Optioneel 1 Hogesnelheidsfreesas
   Optioneel 2 1 inch
 Toerental vast 3000/6000/8000/10000 t/min
 Toerental Hogesnelheidsfreesas 14000 t/min
 Freesashoogte boven de tafel (Werkhoogte) 100 mm
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4 Transport, verpakking en opslag

4.1 Veiligheidsrichtlijnen

Transport, verpakking en opslag

4.2 Transportinspectie

Levering bij ontvangst onmiddellijk op volledigheid en 
transportschade controleren.
Bij uiterlijk herkenbare transportschade de levering niet 
of slechts onder voorbehoud aanvaarden. De omvang 
van de schade op transportformulieren/vrachtbrief van 
de transporteur vermelden. Klacht opstellen.

Niet onmiddellijk opgemerkte gebreken onmiddellijk 
na het opmerken melden, omdat schadeclaims alleen 
binnen de geldende meldingstermijnen geldend kunnen 
worden gemaakt.

4.3 Verpakking

Als er geen overeenkomst werd gesloten met betrekking tot de terugname van de verpakking, sorteer dan de  
materialen volgens soort en formaat voor verder gebruik of recyclage.

Tip: Goed voor het milieu!
Verpakkingsmaterialen zijn waardevolle grondstoffen en kunnen in vele gevallen verder worden gebruikt of 
zinvol worden verwerkt en herbruikt.

Opgelet! De verpakkingsmaterialen altijd op een milieuvriendelijke manier en conform de geldende  
plaatselijke verwerkingsvoorschriften verwijderen. Eventueel een beroep doen op een recyclagebedrijf.

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Tijdens het transport en bij het laden en lossen bestaat verwondingsgevaar door vallende onderdelen.

Opgelet! Materiële schade!
De machine kan door ondeskundig transport worden beschadigd of vernield.

Daarom moeten de volgende veiligheidsvoorschriften altijd in acht worden genomen:

• Nooit lasten over personen tillen.
• De machine altijd zo voorzichtig mogelijk  

verplaatsen.
• Alleen geschikte bevestigingsmiddelen en hijsge-

reedschap met voldoende draagvermogen gebruiken.
• De machine mag nooit aan uitstekende onderdelen 

van de machine (bijvoorbeeld schuiftafel) worden 
opgetild.

• Bij het transport rekening houden met het  
zwaartepunt (kantelgevaar).

• De machine tegen zijdelings wegglijden beveiligen.
• Kabels, riemen of andere hijswerktuigen moeten met 

veiligheidshaken zijn uitgerust.

• Er mogen geen gescheurde of uitgerafelde kabels 
worden gebruikt.

• In kabels en riemen mogen geen knopen zitten.
• Kabels en riemen mogen niet tegen scherpe kanten 

liggen.
• Het transport zo voorzichtig mogelijk uitvoeren om 

beschadiging van de machine tijdens het transport te 
vermijden.

• Mechanische schokken vermijden. 
Bij transport overzee moet de machine dicht worden 
verpakt en tegen corrosie worden beschermd (d.w.z. 
met een droogmiddel).
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De machine wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd op 
een palet.

De machine is met transporthaken op het palet bevestigd.

Voor transport naar de montageplaats de transporthaken 
verwijderen.

De machine kan met een kraan, vorkheftruck, hefwagen 
of rij-inrichting worden getransporteerd. 

!Transporthaken

4.5.1 Transportbeveiliging

Afb. 4-1: Transportbeveiliging

4.5 Transport

4.4 Opslag

Dozen tot aan de opstelling/installatie gesloten en conform de aan de buitenkant aangebrachte  
opstellings- en opslaginstructies bewaren.

Dozen alleen onder de volgende omstandigheden opslaan

• Niet in de open lucht bewaren.
• Droog en stofvrij bewaren.
• Niet aan agressieve middelen blootstellen.
• Tegen zonlicht beschermen.
• Mechanische schokken vermijden.
• Opslagtemperatuur: -10 tot +50 °C.
• Max. luchtvochtigheid: 60 %.
• Grote temperatuurschommelingen vermijden (Con-

denswatervorming).

• Alle blanke machinedelen inoliën (roestbescherming).
• Bij langdurige opslag (> 3 maanden) alle blanke ma-

chinedelen inoliën (roestbescherming). Regelmatig de 
algemene toestand van alle delen en de verpakking 
controleren. Indien nodig verpakking vernieuwen.

• Bij opslag in vochtige ruimtes moet de machine dicht 
worden verpakt en tegen corrosie worden beschermd 
(droogmiddel).

Transport, verpakking en opslag

Opgelet! Materiële schade!
Transporteer de machine alleen conform de informatie in de meegeleverde transport- of  
montagehandleiding!
De machine mag niet aan de werktafel, de schuiftafel of aan de grondbaan worden opgetild! Kabels, riemen 
en kettingen alleen aan het frame bevestigen.

Tip:
De transportbreedte is kleiner dan 1000 mm. Daardoor is het transport door deuropeningen mogelijk.
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4.5.2 Transport met kraan

Afb. 4-2: Transport met kraan

Bij het transport alleen maar riemen of kettingen gebru-
iken

Riemen of kettingen door de gaten in het machineframe 
steken

!Riemen

4.5.3 Transport met vorkheftruck

De vorken zo verschuiven dat ze in de opening van het 
machineframe passen.

!Opening machineframe

Afb. 4-3: Transport met vorkheftruck

Transport, verpakking en opslag

Opgelet! Materiële schade!
De machine mag niet aan de werktafel, de schuiftafel of aan de grondbaan worden opgetild! 
Hijsmiddelen moeten op voldoende draagkracht worden gecontroleerd en tegen zijdelings wegglijden worden 
beveiligd.
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4.5.4 Transport met pompwagen

Afb. 4-4: Transport met pompwagen

Bij het lossen van het palet moet een laadvloer worden 
gebruikt conform de afbeelding hiernaast

1. De vorken van de pompwagen in de opening van 
het machineframe schuiven.

2. Machine met de pompwagen van het palet halen

!Opening machineframe
"Oprijplaat

Transport, verpakking en opslag

Opgelet! Verwondingsgevaar door hoog eigengewicht
Voor een probleemloos afladen zijn er, naar gelang de uitvoering, twee tot drie bijkomende helpers nodig.
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5 Opstelling en montage

5.1 Veiligheidsrichtlijnen

• Voor de opstelling en installatie controleren of de 
machine volledig en in perfecte technische staat is.

• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse of 
rondslingerende componenten en gereedschappen 
veroorzaken ongevallen!

• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen. Bij niet 
voldoende afstand tot aangrenzende machines, 
muren of andere vaste voorwerpen vormen  
werkstukken bij gedwongen geleiding tijdens het 
zagen een groot gevaar.

• Beveiligingen volgens de voorschriften installeren en 
de werking ervan controleren.

5.2 Vereist ruimte

Afb. 5-1: Benodigde ruimte/Afmetingen

Vereisten opstellingsplaats:
• Bedrijfs-/ruimtetemperatuur: +10 tot +40 °C
• Voldoende stabiliteit en draagvermogen van de  

werkvloer
• Voldoende verlichting op de werkplek
• Afscherming of voldoende afstand tot naburige  

werkplekken

Om de machine te kunnen bedienen en onderhouden 
moet rond de machine een vrije ruimte van minimum 
2000 mm worden voorzien.

Opstelling en montage

Opgelet! Materiële schade!
Machine alleen bij een bedrijfs-/ruimtetemperatuur van +10°C tot +40°C gebruiken. Bij niet-naleving worden 
de lagers beschadigd!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Een machine die onvolledig of beschadigd is of gebreken vertoond, kan 
zware schade toedienen aan personen of zaken. Alleen een volledig intacte machine (en intacte componenten) 
opbouwen en installeren.

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Ondeskundige opstelling en installatie kunnen zware lichamelijke letsels 
of materiële schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geautoriseerd, geïnstru-
eerd en met de werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden 
uitgevoerd.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel conform 
de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.
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1. De machine conform de richtlijnen in het hoofdstuk 
„Transport” en de bijgevoegde transport- en monta-
gehandleiding naar de montageplaats transporteren.

2. Voor een precies functioneren en een rustige loop 
moet de machine met een waterpas worden uitge-
lijnd.

 Bij een oneffen ondergrond moet de machine met 
onderlegplaten worden uitgelijnd.

!Waterpas
"Onderlegplaten

Afb. 5-3: Vloerbevestiging

3. Indien nodig kan de machine met transporthaken 
aan de vloer worden vastgeschroefd.

4. Anticorrosiemiddel van alle blanke  
machineonderdelen verwijderen.

!Transporthaken

5.4 Systeemhandwiel instellen

Tijdens het transport kunnen de afleesklokken worden 
versteld.
Om precies te kunnen instellen de klok door het openen 
van de klemschroef uit het handwiel nemen en zolang 
draaien tot de gemeten waarde van een daarvoor ver-
werkt proefwerkstuk precies wordt aangeduid.
De klok weer in het handwiel steken en met de  
klemschroef voorzichtig vastzetten.

!Afleesklok
"KlemschroevenAfb. 5-4: Systeemhandwiel

5.3 Opstellen en uitlijnen van de machine

Afb. 5-2: Machine uitlijnen

Opstelling en montage
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5.5 Afzuiging

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Afzuigslangen moeten moeilijk ontvlambaar en elektrisch geleidend zijn! 
Gebruik daarom alleen originele HAMMER-afzuigslangen!

Tip: Principieel moet elke machine tijdens het gebruik worden afgezogen. Als toebehoren is een aanloopver-
traagd stopcontact verkrijgbaar.

• De afzuiging moet sterk genoeg zijn om de vereiste 
onderdruk en een luchtsnelheid van 20 m/s tot 
stand te brengen aan de aansluitingsplaats. (zie 
“Technische gegevens”)

• Controleer de luchtsnelheid voor de eerste  
inbedrijfstelling en na essentiële veranderingen.

• De afzuiginstallatie moet voor de eerste 
inbedrijfstelling en later dagelijks op eventuele 
gebreken en maandelijks op werking worden 
gecontroleerd.

• De afzuiging moet zo aan de machine worden 
aangesloten dat ze gedwongen wordt met de 
machine mee te draaien.

• Afzuigslangen moeten elektrisch geleidend zijn en 
tegen elektrostatische oplading worden geaard.

• Gebruik ter verwijdering van stof alleen stofarme  
afzuigmethodes.
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5.6 Elektrische aansluiting

Tip: De schakelkast mag nooit geopend worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de FORMAT-4 servi-
ceafdeling. Bij inbreuken hierop vervalt elke aanspraak op garantie.

Tip: De stroomkabel van de machine wordt met open kabel einde, d.w.z. zonder stekker, geleverd.
De stroomkabel van de machine moet door de klant met een stekker worden uitgerust die voldoet aan de ter 
plaatse geldende voorschriften en geschikt is voor de aanwezige stroomvoorziening.

Opgelet! Materiële schade!
De machine moet voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Opgelet! Materiële schade!
Voor aansluiting op het stroomnet de gegevens van het typeplaatje met de gegevens van het stroomnet 
vergelijken. Alleen bij overeenstemming aansluiten. De stroombron moet over de geschikte steekinrichting (bij 
draaistroommotor CEE) beschikken.

Vereisten elektrische aansluitingen
• De machine moet met een aarddraad worden  

geaard.
• Spanningsschommelingen in het stroomnet mogen 

maximaal ±10 % bedragen.
• De schakelkast moet voorzien zijn van een  

vermogensschakelaar (DIN VDE 0641). 
Polental: 3 (bij draaistroommotor).

• De machine mag alleen aan TN-geaarde netten (met 
een geaarde nulleider) worden aangesloten (alleen 
3x400V)

• Aansluitkabel H07RN-F minstens 5x 2,5 (draa-
istroommotor) resp. 3x 2,5 (wisselstroommotor).

• Beveiliging/Aansluitkabel: 
zie “Technische gegevens”

• De stroomtoevoer moet tegen beschadiging worden 
beschermd (bijv pantserbuis).

• Aansluitkabels zo plaatsen dat er geen knik-,  
schuur- en struikelpunten ontstaan.

1. De gewenste draairichting aan de keuzeschakelaar 
instellen - Machine kort inschakelen.

2. Bij het leeglopen van de motor de draairichting  
controleren.

3. Bij een noodzakelijke verandering van de 
draairichting aan de toevoerkabel 2 fasen 
vervangen.

Opstelling en montage

Afb. 5-5: Draairichting motor

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!

Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel conform 
de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

De controle van de weerstand van de verliesstroomschakelaar en de geschiktheid van zekeringen moet gebe-
uren op de opstellingsplaats van de machine!
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Bedieningspaneel
!Groene drukknop - freesaggregaat AAN
"Rode drukknop - machine UIT 

(= Verklikkerlampje - Frees linksloop)
#Draairichtingsschakelaar

$Hoogteverstelling frees (Handwiel)
%Kijkglas - toerental frees

6 Opbouw

6.1 Overzicht F 3 e-classic

Opbouw

Afb. 6-1: Overzicht

Afb. 6-2: Bedieningspaneel F 3 e-classic

6.2 Bedienings- en weergave-elementen

!Hoofdschakelaar (afhankelijk van de uitvoering)
"Bedieningspaneel
#Machinetafel
$Freesaanslag
%Afzuigaansluiting-Ø 120 mm
&Bedieningselementen - Freeseenheid
/Deur
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6.3 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de zijkant van de 
machine.

!Typeplaatje

Afb. 6-3: Plaats typeplaatje

Op het typeplaatje staat de volgende informatie:
• Typebenaming
• Machinenummer
• Spanning
• Fasen
• Frequentie
• Vermogen
• Stroom
• Bouwjaar
• Informatie fabrikant

Afb. 6-4: Typeplaatje

Opbouw
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Opbouw

Monteren / Instellen:
zie hoofdstuk >Instellen en bedrijfsklaar maken<

Freesbeveiliging met schroeven en onderlegringen aan 
het freesaanslagdeksel schroeven.

De verticale drukschoen en/of horizontale drukveer moe-
ten worden aangepast.

!Freesbeveiliging

6.4 Beveiligingen

6.4.1 Veiligheidsschakelaars

Afb. 6-5: Deur sluiten

6.4.2 Freesbeveiliging

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Om verwondingen te vermijden moet de freesaanslag altijd met de freesbeveiliging uitgerust zijn!

Afb. 6-6: Freesbeveiliging

Uw machine is met een veiligheidseindschakelaar uitge-
rust. De machine loopt alleen maar wanneer de ein-
dschakelaar aan de binnenkant van het machineframe 
door de vergrendeling wordt geactiveerd.

Deur sluiten en met schroef vastdraaien. 

!Deur
"Kartelschroef
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6.4.3 Automatische reminrichting

Uw machine is met een automatische reminrichting uitge-
rust. Het gaat hierbij om een onderhoudsvrije  
gelijk-stroomrem. Alle nodige instellingen werden al in de 
fabriek gemaakt.

Neem bij eventuele problemen of foutmeldingen contact 
op met de Felder KG service.

Opbouw



28

!

"

Tafelfreesmachine
F 3 e-classic

Freeshoogte instellen:
1. Machine uitschakelen en tegen herinschakelen bevei-

ligen.
2. Met het handwiel de freeshoogte instellen 

• met de wijzers van de klok mee: hoger
• tegen de richting van de wijzers van de klok in: 
dieper

3. De freeshoogte altijd van beneden naar boven instel-
len om de schroefgang te compenseren.

Tip: Belangrijk toebehoren
De digitale klok wordt in het systeemhandwiel voor de 
hoogteverstelling gemonteerd.
Met de mechanisch digitale klok zijn dan op 1/10 mm 
nauwkeurige instellingen mogelijk..

Voor ander toebehoren en voor afzuigsystemen zie de 
HAMMER catalogus.

! Hoogteverstelling frees
" Digitale aanduiding

7 Instellen en bedrijfsklaar maken - Freeseenheid

7.1 Veiligheidsrichtlijnen

• Voor het begin van de werkzaamheden moet de ma-
chine worden uitgeschakeld en tegen herinschakelen 
worden beveiligd.

• Voor het begin van de werkzaamheden controleren 
of de machine volledig en in technisch perfecte staat 
is.

• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen.
• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse of 

rondslingerende componenten en gereedschappen 
veroorzaken ongevallen!

• Beveiligingen volgens de voorschriften installeren en 
de werking ervan controleren.

Instellen en bedrijfsklaar maken

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Ondeskundige instel- en inbedrijfstellingswerkzaamheden kunnen zware 
lichamelijke letsels en materiële schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geau-
toriseerd, geïnstrueerd en met de werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoor-
schriften worden uitgevoerd.

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Het instellen en de gereedschapswissel alleen maar bij stilstaande machine uitvoeren.

7.2 Freeshoogte instellen

Afb. 7-1: Freeshoogte/freeshoek instellen
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Monteren:
1. Freesbescherming moet gemonteerd zijn. 

Indien nodig monteren
2. Freesaanslag zo op de machinetafel plaatsen dat 

beide kartelschroeven in de draadgaten kunnen 
worden geschroefd.

3. Kartelschroef vastschroeven.
4. Afzuiging aansluiten Ø120 mm

!/ "Kartelschroef
#freesaanslag
$Machinetafel
%Draadgaten
&Freesbeveiliging

Freesaanslag instellen:
1. Kartelschroef 1 lossen.
2. Freesaanslag verstellen
3. Kartelschroef 1 aandraaien.
4. Freesaanslag fijn instellen:

Kartelgreep draaien tot de positie is bereikt.
De instelling wordt op de maatverdeling aangeduid..

5. Kartelschroef 2 lossen. 
Linialen links en/of rechts in de juiste positie schui-
ven.
Kartelschroef 2 aandraaien.

/Afzuiging Ø120 mm
(Kartelgreep
)Freesaanslagliniaal
BLMaatverdeling

Instellen en bedrijfsklaar maken

7.3 Freesaanslag 

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Freesbescherming moet gemonteerd zijn - Indien nodig monteren

Tip:
De freesaanslag ”220“ is voor freesgereedschappen tot 220 mm diameter geschikt. De aanslaglinialen zijn 
telkens 320 mm lang.

Afb. 7-2: Freesaanslag monteren

Afb. 7-3: Freesaanslag instellen

7.3.1 Freesaanslag „220“ (Standaard)
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7.3.2 MULTI-instelsysteem voor freesaanslag (Optioneel)

1. d.w.z. dat de freesaanslag alle instellingen onthoudt 
nadat hij wordt weggenomen en opnieuw wordt 
opgezet.

2. De aanslag wordt met het geleidende deel zo op de 
machinetafel gezet dat de pennen in de pasgaten 
van de machinetafel klikken..

!Pen
"Geleidend deel
#Pasgaten

Tip:
De fijninstelling van de buitendiameter dient voor de fijninstelling van de volledige freesaanslag ten opzichte 
van de gereedschapsomtrek en beschikt over een automatische herhaling

Tip:
Om de nauwkeurigheid te kunnen garanderen na het afnemen en weer opzetten van de freesaanslag moet de 
schroefgang van de pasbout worden geneutraliseerd, door de aanslag bij het instellen op de kant van de in 
de diepte verstelbare liniaal lichtjes naar achter te trekken.

3. Na het losmaken van de klemschroef van de buiten-
diameter de freesaanslag grof instellen ten opzichte 
van de gereedschapsomtrek. 

4. Klemschroef van de buitendiameter vastzetten. 
5. Nu met het handwiel de volledige freesaanslag fijnin-

stellen t.o.v. de gereedschapsomtrek. 
6. Aan de maatverdeling wordt de mesomtrek, waarop 

het starre liniaal is ingesteld, direct afgelezen..
7. Na deze instelling de freesaanslag met de klemschro-

even aan de machinetafel vastdraaien.

!Klemschroef buitendiameter
"Maatverdeling
#Handwiel

Instellen en bedrijfsklaar maken

Afb. 7-4: MULTI-instelsysteem

Afb. 7-5: Instelling buitendiameter
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7.3.3 Freesbeveiliging

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Om verwondingen te vermijden moet de freesaanslag altijd met de freesbeveiliging uitgerust zijn!

Monteren:
1. Kartelschroef lossen.
2. Freesaanslagdeksel naar achteren klappen.
3. Freesbeveiliging met schroeven en onderlegringen 

aan het freesaanslagdeksel schroeven.
4. Deksel van de freesaanslag met de gemonteerde 

freesbeveiliging naar voren zwenken.
5. Deksel van de freesaanslag met de kartelschroeven 

vastschroeven.

!Kartelschroeven
"Schroeven / Onderlegringen
#Deksel van de freesaanslag
$Freesbeveiliging

Instellen:
De verticale drukschoen en/of horizontale drukveer moe-
ten worden aangepast.
1. De betreffende kartelschroef lossen.
2. Freesbeveiliging op de buisconstructie en/of in de 

juiste positie verschuiven.
3. Kartelschrof vastdraaien.

!buisconstructie
"Kartelschroef
#Drukveer
$Drukschoen

Instellen en bedrijfsklaar maken

Afb. 7-6: Freesbeveiliging

Afb. 7-7: Freesbeveiliging instellen
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7.4 Veiligheidslinialen (Optioneel)

Tip: We bevelen u aan bij het frezen van profielen veiligheidsliniealen (toebehoren) te gebruiken. Op die 
manier ontstaat een doorgaande werkstukinstallatie die meer veiligheid en een beter resultaat biedt.

Monteren/demonteren:
zie montagehandleiding „Veiligheidslinialen“

Verschuiven:
1. Machine uitschakelen en tegen herinschakelen bev-

eiligen.
2. Klemschroeven lossen.
3. Veiligheidsliniaal in de hoogte verstellen.
4. Klemschroef vastdraaien.
5. Controleren of het freesgereedschap vrij loopt. 

Het freesgereedschap mag de veiligheidslinialen niet 
aanraken.

6. Controleren of de linialen parallel met de machin-
etafel zijn gemonteerd.

Instellen en bedrijfsklaar maken

!Klemschroeven
"Veiligheidslinialen
#Freesaanslagliniaal

Afb. 7-8: Veiligheidslinialen
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Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Het instellen en de gereedschapswissel alleen maar bij stilstaande machine uitvoeren.
Machine aan de hoofdschakelaar uitschakelen.

7.5.1 Voorbereiding van de gereedschapswissel

Instellen en bedrijfsklaar maken

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Verwondingsgevaar door snijden, in het bijzonder bij gereedschapswissel.

7.5 Gereedschapswissel

Afb. 7-9: Voorbereiding van de gereedschapswissel

1. Kartelschroef 1 lossen. (2 x)
2. Deksel van de freesaanslag met de gemonteerde 

freesbeveiliging naar achteren zwenken.
3. Kartelschroef 2 lossen.
4. Linialen zo ver mogelijk uit elkaar trekken.
5. Freesas helemaal naar boven draaien.

!Kartelschroef 1
"Kartelschroef 2
#Deksel van de freesaanslag
$Freesaanslagliniaal
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Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Minimaal aanhaalmoment: 30 Nm!

Tip:
Wij raden aan alleen originele gereedschappen van HAMMER te gebruiken (HAMMER-catalogus).
voor toegelaten freesgereedschappen zie technische gegevens.

7.5.2 Freesgereedschap monteren/demonteren/vervangen

Instellen en bedrijfsklaar maken

Benodigd gereedschap:
• Inbussleutel 8 mm
• Steeksleutel 22 mm

1. Voorbereiding van de gereedschapswissel.
2. Freesashoed met steeksleutel vasthouden.
3. Inbusbout met inbussleutel lossen.
4. Freesashoed en freesasringen afnemen.
5. Bij het vervangen of demonteren van gereedschap 

het freesgereedschap altijd wegnemen.
6. Stof en spanen van de freesas verwijderen.

7. Bij het vervangen of monteren van gereedschap:
 Het freesgereedschap zo diep mogelijk op de freesas 

zetten om trillingen te vermijden
 Zoveel freesasringen opzetten dat er tussen de 

freesashoed en de freesas genoeg klemafstand 
(ca. 8 mm) is.

 Bij het demonteren van gereedschap: 
Alle freesasringen opzetten. Erop letten dat er tussen 
de freesashoed en de freesas genoeg klemafstand 
(ca. 8 mm) is.

8. Freesashoed en inbusschroef opzetten
9. Inbusbout met inbussleutel indraaien en goed vast-

draaien.

!Inbusschroef
"Freesashoed
#Freesasring
$Freesas
%Freesgereedschap

Afb. 7-10: Freesas

Afb. 7-12: Niet toegelaten montage van gereedschap

Afb. 7-11: Monteren freesgereedschap
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1. Tafelopening met inlegringen zover mogelijk sluiten.
2. Linialen in overeenstemming met het gereedschap 

instellen.
3. Deksel van de freesaanslag met de gemonteerde 

freesbeveiliging naar voren zwenken.
4. Deksel van de freesaanslag met de kartelschroeven 

vastschroeven.
5. Toerental vaststellen/instellen
6. Deur sluiten
7. Machine inschakelen.

!Inlegringen
"Freesaanslagliniaal
#Deksel van de freesaanslag
$Kartelschroeven
%Deur

7.5.3 Bedrijfsklaar maken

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Let op de juiste draairichting van het freesgereedschap!
Het te bewerken werkstuk mag enkel tegen de richting worden gefreesd!

Instellen en bedrijfsklaar maken

Tip: 
Het freesgereedschap draait alleen maar wanneer de eindschakelaar aan de binnenkant van het machine-
frame niet geactiveerd is!
Deur sluiten en met schroef vastdraaien.

Afb. 7-13: Bedrijfsklaar maken

Afb. 7-15: Draairichting fout Afb. 7-14: Op draairichting letten!
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7.6.1 Toerental aflezen

7.6 Toerental vaststellen/instellen

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! / Materiële schade!
De juiste snijsnelheid aanhouden:
• kleiner dan 40 m/s - Terugslaggevaar 
• groter dan 75 m/s - gereedschapsbreuk mogelijk 

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! / Materiële schade!
De in het diagram afgelezen grenswaarde mag niet worden overschreden!

Instellen en bedrijfsklaar maken

1. Met behulp van de sticker aan het frame het juiste toerental van de freesas aan de machine bepalen. 
De snijsnelheid moet altijd tussen 40 en 75 m/s liggen.

2. De maximale asbelastbaarheid (grenstoerental) in het diagram op de volgende pagina controleren.
3. Afgelezen astoerental instellen.

!Gereedschapsdiameter [mm / inch]
"Zaagsnelheid [m/s]
#Toerental as [t/min]

Afb. 7-16: Toerental aflezen
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7.6.2 Maximale belastbaarheid van de freesas (grenstoerental)

1. Max. toerental (grenswaarde) afhankelijk van de gereedschapsdiameter en snijlengte in het betreffende diagram 
aflezen.

2. Met behulp van de sticker aan het frame het juiste toerental van de freesas aan de machine bepalen.
3. Afgelezen astoerental instellen.

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! / Materiële schade!
De in het diagram afgelezen grenswaarde mag niet worden overschreden!

Instellen en bedrijfsklaar maken

Afb. 7-17: Diagrammen - Maximale belastbaarheid van de freesas
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Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Alle werkzaamheden aan de machine mogen alleen worden uitgevoerd als de machine stilstaat!
Machine aan de hoofdschakelaar uitschakelen.

1. Hoofdschakelaar uitschakelen.
2. Grendel naar boven schuiven.
3. Deur openen met de schroef.
4. Riemspanschroef lossen.
5. Riem op de plaats omleggen waar de riemschijfdia-

meter kleiner wordt: 
Toerental verlagen:
• de riem eerst bij de motor verwisselen.
Toerental verhogen:
• de riem eerst bij de freesas omleggen

6. Aandrijfriemspanschroef vastdraaien.
7. Deur weer sluiten en schroef vastdraaien.

!Motorriemschijf
"Aanzetbout drijfriem
#Aandrijfriem
$Freesas
%Deur

7.6.3 Toerental van de freesas instellen

Instellen en bedrijfsklaar maken

Afb. 7-18: Toerental instellen

Opgelet! Materiële schade! Aandrijfriem niet overspannen
Aanzetbout slechts zover aandraaien tot de krachtoverbrenging voldoende groot is.
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Instellen en bedrijfsklaar maken

7.7 Freesas laten zakken

Opgelet! Materiële schade! 
Controleren of het werktuig vrij loopt

Met ingespannen gereedschap en weggenomen inlegrin-
gen kan men de freesas tot een gereedschapsdiameter 
van max. 180 mm in 90°-positie onder de tafel laten 
zakken.

De freesas kan men met ingespannen gereedschap (max. 
220 mm gereedschapsdiameter) en zonder inlegringen 
in een 90°-positie 20 mm onder de tafel laten zakken.

Afb. 7-19: Freesas laten zakken
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8 Bediening - Freeseenheid

Voor het begin van de werkzaamheden:
• Voor het begin van de werkzaamheden controleren 

of de machine volledig en in technisch perfecte staat 
is.

• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen.
• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse of 

rondslingerende componenten en gereedschappen 
veroorzaken ongevallen!

• Controleren of alle beveiligingen op een correcte 
manier zijn aangebracht.

• Het instellen en de gereedschapswissel alleen maar 
bij stilstaande machine uitvoeren

• Alleen maar toegelaten gereedschappen in de  
machine inspannen

• Klemschroef van de freesas vast aandraaien.
• Toerental instellen dat aangepast is aan het ge-

reedschap
• Enkel met scherpe gereedschappen werken Dit ver-

mindert het terugslaggevaar, in het bijzonder bij 
sleufschijven

• Afzuiginstallatie volgens de voorschriften installeren 
en controleren of ze functioneert

• Alleen werkstukken bewerken die veilig opgelegd en 
geleid kunnen worden

• Werkstukken zorgvuldig op vreemde elementen  
(bijv.: spijkers, schroeven) onderzoeken, die de  
bewerking kunnen beïnvloeden

• Controleren of het werktuig vrij loopt
• Let op de juiste draairichting van het freesge-

reedschap
• Voor het inschakelen altijd controleren of er zich geen 

andere personen in de directe omgeving van de machi-
ne bevinden.

Tijdens het gebruik:
• Bij een werkstukwissel of bij storingen de machine 

eerst uitschakelen en dan tegen herinschakelen  
beveiligen.

• Beveiligingen en beschermingsinrichtingen tijdens het 
gebruik niet uitschakelen, omzeilen of onklaar  
maken.

• Verwondingsgevaar door wegslingerende ge-
reedschapsdelen (bijvoorbeeld snijkantdelen).

Bij werkzaamheden aan en met de machine moeten de 
volgende verboden altijd in acht worden genomen:
• Bediening met lang haar zonder haarnet verboden!
• Gebruik van handschoenen verboden!

Bij werkzaamheden aan en met de machine moet altijd 
de volgende uitrusting worden gedragen:
• Nauw aansluitende werkkleding (geringe scheur-

vastheid, geen wijde mouwen, geen ringen en  
andere sieraden enz.).

• Veiligheidsschoenen - Als bescherming tegen zware, 
vallende delen en het uitglijden op niet-slipvaste on-
dergrond.

• Oorbescherming - tegen gehoorschade

Tip: Hulpmiddelen:
Lange werkstukken met oplegmogelijkheden ondersteunen (bv. Tafelverlengingen, rolbokken). 
Hulpmiddel voor de bewerking van korte en smalle werkstukken gereed houden. (bv.: Schuifklink)

8.1 Veiligheidsrichtlijnen

Bediening

Opgelet! Materiële schade!
Machine alleen bij een bedrijfs-/ruimtetemperatuur van +10°C tot +40°C gebruiken. Bij niet-naleving worden 
de lagers beschadigd!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! Ondeskundige bediening kan zware lichamelijke letsels of materiële 
schade veroorzaken. Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geautoriseerd, geïnstrueerd en met de 
werkwijze van de machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.
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Afb. 8-1: Freesaggregaat inschakelen

Inschakelen
1. Verbinding met het stroomnet tot stand brengen.
2. Indien aanwezig: hoofdschakelaar ontgrendelen en 

inschakelen (positie “I”).
3. Keuzeschakelaar op positie schaven zetten 

• “Frees linksloop” of 
• “Frees rechtsloop” instellen.

Bij wisselstroommotoren
4. Op de groene drukknop drukken en deze ingedrukt 

houden.
5. Als de machine het maximale toerental heeft bereikt, 

de drukknop loslaten.
Bij draaistroommotoren
6. Op de groene drukknop drukken en deze vervolgens 

loslaten.

Uitschakelen:
1. Op de rode drukknop drukken en deze vervolgens 

loslaten.
2. Indien aanwezig: hoofdschakelaar uitschakelen  

(positie “0”) en vergrendelen
3. Verbinding met het stroomnet verbreken.

Stilleggen in geval van nood:
(afhankelijk van de uitvoering)
• Op de rode drukknop drukken
• Op de NOODSTOP-knop drukken.

De machine wordt meteen stilgezet.
De NOODSTOP-knop wordt ontgrendeld door eraan te 
draaien.

!Hoofdschakelaar
"Keuzeschakelaar
#Groene drukknop - freesaggregaat AAN
$Keuzeschakelaar op positie schaven zetten 

frees rechtsloop
%Rode drukknop - machine UIT
&Noodstop (Optioneel)

8.2 Inschakelen / Uitschakelen / Stilleggen in geval van nood

Bediening

Opgelet! Materiële schade!
Ondeskundige bediening kan schade aan de machine veroorzaken. 
De groene drukknop niet gebruiken tijdens het bedrijf!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar door onvoldoende voorbereiding!
de machine mag alleen worden ingeschakeld als aan de voor de betreffende handeling vereiste voorwaarden 
voldaan is en als de nodige voorafgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarom moeten de beschrijving-
en over het instellen, ombouwen en bedienen (zie het betreffende hoofdstuk) absoluut voor het inschakelen 
worden gelezen.



42

Tafelfreesmachine
F 3 e-classic

Bediening

Afb. 8-2: Werkplaatsen/Werkposities

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! 
Opgelet! Wegslingerende gereedschaps- en werkstukdelen

8.3.2 Toegelaten bewerkingstechnieken

8.3.3 Verboden bewerkingstechnieken

8.3.1 Werkplaatsen

8.3 Bewerkingstechnieken

• Verwondingsgevaar door wegslingerende werkstuk-
ken en werkstukdelen (bijvoorbeeld afgesneden stuk-
ken, takken, etc.).

• Altijd voor de machine van rechts naar links werken.
• Uitzondering: bij speciale bewerkingen (bijvoorbeeld 

boogfrezen met freesdraairichting met de wijzers van 
de klok mee) van links naar rechts werken.

Met het freesaggregaat zijn alleen de volgende bewerkingstechnieken toegelaten:

• Frezen van profielen en langszijden (gebruik van de freesaanslag)
• Inzetstukfreesbewerkingen
• Boogfreesbewerkingen (gebruik van bogenfreesinrichting)
• Gebruik van een hogesnelheidsfreesas
• Gebruik van een aanvoerapparaat

Met het freesaggregaat zijn volgende bewerkingstechnieken principieel verboden:

• Alle bewerkingstechnieken zonder freesaanslag of boogfreesaanslag
• Gelijkloopfrezen (freesdraairichting komt overeen met de insteekrichting)
• Gebruik van een hoger toerental en een grotere diameter dan in het toerentaldiagram is aangegeven
• Sleufbewerkingen met cirkelzaagbladen
• Gebruik van gereedschap met grotere montagegaten door het gebruik van verloopbussen
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8.3.5 Frezen van langszijden en profielen

Tip: Door het gebruik van de hoogteverstelling in combinatie met de verschillende freeskoppen en profielmes-
sen zijn er oneindig veel profielen mogelijk. Het frezen van profielen gebeurt op dezelfde manier als het frezen 
van langszijden.

Waarschuwing! Verwondingsgevaar! 
Frezen van profielen alleen maar met veiligheidslinialen! 
Aan het eind van het werkstuk een duwstok of duwblok gebruiken.

1. Principiële manier van werken bij toegelaten  
 bewerkingstechnieken in acht nemen.

2. Afnemende aanslaglinieaal precies op de diameter 
van het freesgereedschap instellen.

3. Spaanafname met de aanvoerende aanslaglinieaal 
instellen.

4. Freeshoogte en/of freeshoek instellen. 
Freesbeveiliging instellen.

5. Het werkstuk tegen de aanslag en de freestafel du-
wen en met gesloten vingers en aansluitende duim 
langs het freesgereedschap geleiden.

6. Wanneer niet verder wordt gewerkt, de machine  
uitschakelen en tegen herinschakelen beveiligen.

!Afnemende aanslagliniaal
"Aanvoerende aanslagliniaal

Afb. 8-3: Frezen van profielen

8.3.4 Principiële manier van werken bij toegelaten bewerkingstechnieken

Bediening

1. Voor het begin van de werkzaamheden de machine 
uitschakelen.

2. Voor voldoende oplegruimte (toebehoren) zorgen.
3. Veiligheidstoebehoren gereedhouden: 

(Gereedschap- en toebehorencatalogus)
• Duwstok; hout met magneten
• Duwstok; kunststof
• Schuifklink

4. Afhankelijk van het vorig gebruik van de machine 
ook nog:
• Freesgereedschap monteren.
• Freesbescherming monteren.

5. Freeshoogte instellen.
6. Afzuiging moet aangesloten zijn.
7. De frees pas inschakelen wanneer het te frezen  

werkstuk zich in de juiste positie bevindt. 
8. Tijdens het frezen het werkstuk gelijkmatig met geslo-

ten vingers langs het freesgereedschap geleiden.
9. Aan het eind van de freesbewerking eventueel de 

duwstok gebruiken.
10. Na het frezen de machine uitschakelen.
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8.3.6 Frezen van inzetstukken

Bediening

Tip: Deze manier van werken is noodzakelijk wanneer het werkstuk niet over de gehele lengte wordt bewerkt.
Terugslagbeveiligingen gebruiken!

Afb. 8-4: Frezen van inzetstukken

1. Principiële manier van werken bij toegelaten  
 bewerkingstechnieken in acht nemen.

2. Linialen van de freesaanslag moeten in een lijn sta-
an. Indien nodig instellen.

3. Werkstuk tegen de terugslagbeveiliging laten staan 
en voorzichtig in het roterende gereedschap duwen.

4. Zodra het werkstuk tegen het liniaal van de frees-
aanslag ligt, het werkstuk tegen de aanslag en de 
freestafel duwen en met gesloten vingers en aanslui-
tende duim langs het freesgereedschap geleiden.

5. Wanneer niet verder wordt gewerkt, de machine  
uitschakelen en tegen herinschakelen beveiligen.

!Freesaanslagliniaal
"Opspanschuif
#Terugslagbeveiliging
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Tip: Deze procedure (aanloopfrezen of ook boogfrezen genoemd) wordt gebruikt om gebogen werkstukken te 
kunnen frezen.

Om te rondfrezen is de rondfreesbescherming alsook een 
sjabloon vereist (Gereedschap- en toebehorencatalogus)

Aanloopringen gebruiken die passen bij de diameter van 
het gereedschap.
1. Principiële manier van werken bij toegelaten  

 bewerkingstechnieken in acht nemen.
2. EURO-aanloopfreesbeveiliging met beide schroeven 

op de machinetafel vastschroeven.
3. Aanlooplijst ter hoogte van de aanloopring met een 

gleuf van 1 tot 2 mm instellen.
4. Toegangsbeveiliging met kartelschroeven aan het 

werkstuk aanpassen.
5. Kartelschroeven lossen, borstel aan het voorste punt 

van de aanloopring zetten en de kartelschroeven 
weer vastdraaien.!Aanloopfreesbeveiliging

"Aanlooplijst
#Beveiliging
$Kartelschroeven
%Aanloopring
&Borstel

8.3.7 Aanloopfrezen/boogfrezen

6. Werkstuk op de sjabloon spannen (bijvoorbeeld met 
hefboomspanners). 
Door schuurpapier op de sjabloon te kleven wordt 
vermeden dat het werkstuk verschuift.

7. De sjabloon met het vastgeklemde werkstuk lang-
zaam langs de aanvoerlijst naar de frees toe gelei-
den. 
De sjabloon steeds tegen de aanloopring duwen.

8. Wanneer niet verder wordt gewerkt, de machine  
uitschakelen en tegen herinschakelen beveiligen.

!Werkstuk
"Sjabloon
#Hefboomspanners

Bediening

Afb. 8-5: Aanloopfrezen/boogfrezen

Afb. 8-6: Sjabloon (met hefboomspanners)
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De machine kan optioneel met een hogesnelheidsfreesas 
worden uitgerust.
zie hoofdstuk >Freesas demonteren/vervangen<

1. Principiële manier van werken bij toegelaten  
 bewerkingstechnieken in acht nemen.

2. Als beveiliging de freesaanslag of de EURO-aan-
loopfreesbeveiliging monteren.

3. Het werkstuk tegen de aanslag en de freestafel 
duwen en met gesloten vingers en aansluitende duim 
langs het freesgereedschap geleiden.

4. Wanneer niet verder wordt gewerkt, de machine  
uitschakelen en tegen herinschakelen beveiligen.

8.3.8 Frezen met hogesnelheidsfreesas

Tip: De hogesnelheidsfreesas is bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld zink- of kopiefreesbewerkingen.

Opgelet! Materiële schade!
Bij het in leggen van de spantangen in de moer van de hogesnelheidfreesas de juitste montagevolgorde re-
specteren! Zie montagehandleiding.

Bediening

Afb. 8-7: Hogesnelheidsfreesas

Afb. 8-8: Montage van de spantangen
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Tip: Het gebruik van een afneembaar aanvoerapparaat is alleen maar toegelaten wanneer de aanvoer 
automatisch wordt in- of uitgeschakeld met de freesmachine, d.w.z. wanneer de machine voorzien is van een 
geschakelde contactdoos.

Tip: Als toebehoren is een aanloopvertraagd stopcontact verkrijgbaar.

8.3.9 Frezen met aanvoerapparaat

Monteren:
Het aanvoerapparaat wordt aan het machineframe 
bevestigd.

Instellen en gebruiken:
Afzonderlijke handleiding "Aanvoerapparaat".

1. Principiële manier van werken bij toegelaten  
 bewerkingstechnieken in acht nemen.

2. Indien nodig het aanvoerapparaat monteren.
3. Aanvoerapparaat instellen.
4. Wanneer niet verder wordt gewerkt, de machine  

uitschakelen en tegen herinschakelen beveiligen.

!Aanvoerapparaat
"CEE-koppeling voor bijkomende toestellen

Bediening

Afb. 8-9: Frezen met aanvoerapparaat
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9 Onderhoud

9.1 Veiligheidsrichtlijnen

• Voor het begin van de werkzaamheden moet de machi-
ne worden uitgeschakeld en tegen herinschakelen wor-
den beveiligd.

• Op orde en netheid in de werkplaats letten. Losse of 
rondslingerende componenten en gereedschappen 
veroorzaken ongevallen!

• Voor voldoende bewegingsruimte zorgen.
• Na de onderhoudswerkzaamheden de beveiligingen 

weer correct installeren en controleren of ze  
functioneren.

Onderhoud

Opgelet! Materiële schade!
De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten in de genoemde tijdsintervallen worden uitgevoerd!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen zware lichamelijke letsels en materiële schade veroorza-
ken. 
Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geautoriseerd, geïnstrueerd en met de werkwijze van de 
machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel conform 
de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

9.2 Onderhoudsschema

Interval Onderdeel Onderhoudsmaatregel
Dagelijks Machine Stof en zaagsel verwijderen

Tafeloppervlakken Stof en zaagsel verwijderen Hars-
resten verwijderen

Afzuiginrichting Op gebreken controleren
Wekelijks Machine grondig reinigen
Om de 40 bedrijfsuren, minstens een 
keer per maand

Hoogteas Smeren
Hoogtegeleiding Stof en zaagsel verwijderen

Maandelijks Aandrijfriem Controleren, eventueel naspannen of 
vervangen

Afzuiginrichting Werking controleren
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Opgelet! Materiële schade!
Om te smeren mag alleen het kwaliteitsvet bestelnummer 10.2.001 worden gebruikt!
Sproeiolie zoals  grafiet- en MoS2-sprays maken de geleidingsbanen kapot!

Opgelet! Materiële schade!
Gebruik in geen geval bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

De riemspanning werd in de fabriek ingesteld op de  
ideale waarde.

Aangezien de riem na verloop van tijd uitrekt, zal ook de 
krachtoverbrenging minder worden.
Als dit het geval is, moet de riem worden nagespannen.

Indien bij de maandelijkse controle barsten of zijdelingse 
scheurtjes worden vastgesteld, moet de betreffende riem 
meteen worden vervangen.

9.3 Algemene onderhoudsinstructies

9.3.1 Riemspanning

9.3.2 Reinigen en smeren

Onderhoud

Tip: Onderhoudsproducten zijn als toebehoren verkrijgbaar (Felder-catalogus).

Afb. 9-1: Reinigingsmiddelen

We raden aan de spanen en het stof dagelijks van de 
machine en in het bijzonder van de tafel- en geleidings-
oppervlakken te verwijderen.

Reinig de bedieningsfolie met een vochtige doek.

Gebruik in geen geval bijtende of schurende reinigings-
middelen.

Deze leiden tot beschadiging van het folietoetsenbord en 
kunnen een negatieve invloed hebben op het function-
eren.
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1. Machine uitschakelen en tegen herinschakelen 
beveiligen.

2. Machine van het stroomnet halen.

Afdekkap verwijderen.
1. Schroef losdraaien, klemdeel naar binnen schuiven, 

schroef vastdraaien (4x).
2. Afdekkap verwijderen.

Hoogteas smeren
1. Freesaggregaat in de positie brengen zoals afgebe-

eld.
2. Hoogtegeleiding en hoogteas reinigen. 

(Spanen, stof en vetresten verwijderen).
3. De hoogteas en de hoogtegeleiding met normaal 

machinevet smeren door de opening in het frame.
4. Frees in de onderste en dan weer in de bovenste 

positie brengen.

Afdekkap vastschroeven.
1. Afdekkap opzetten.
2. Schroef lossen, klemdeel naar buiten schuiven, schro-

ef vastdraaien (4x).
!Torxschroeven (15 IP plus)
"Klemdeel
#Afdekkap
$Hoogteas
%Hoogtegeleiding (Freesasbus)

9.4 Onderhoudswerkzaamheden - Freeseenheid

Onderhoud

9.4.1 Hoogteas en hoogtegeleiding frees smeren

Afb. 9-2: Hoogteas van de frees smeren
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Onderhoud
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10 Storingen

10.1 Veiligheidsrichtlijnen

10.2 Wat te doen bij storingen

Algemeen geldt:

• Bij storingen die een onmiddellijk gevaar voor  
personen, voorwerpen of de bedrijfsveiligheid  
vormen, de machine onmiddellijk met de  
NOODSTOP-knop stoppen.

• Machine loskoppelen van het stroomnet en tegen 
herinschakelen beveiligen.

• Verantwoordelijke aan de opstellingsplaats onmiddel-
lijk informeren over storingen.

• Geautoriseerd vakpersoneel de aard en de omvang 
van de storing laten vaststellen, de oorzaak laten 
zoeken en de storingen laten verhelpen.

10.3 Wat te doen na het verhelpen van storingen

Voor het opnieuw inschakelen controleren of:

• storing en oorzaak van de storing op een  
deskundige manier werden verholpen

• alle veiligheidsinrichtingen correct werden  
gemonteerd en in een technisch en functioneel  
perfecte staat zijn

• er zich personen in de gevarenzone van de  
machine bevinden.

Storingen

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!

Waarschuwing! Verwondingsgevaar!
Het op een ondeskundige manier verhelpen van storingen kan zware lichamelijke letsels of materiële schade 
veroorzaken.
Deze werkzaamheden mogen daarom alleen door geautoriseerd, geïnstrueerd en met de werkwijze van de 
machine vertrouwd personeel conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.

Waarschuwing! Gevaar door elektrische stroom!
Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel conform 
de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.
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Storingen

10.4 Storingen, oorzaken en oplossingen

Storing Oorzaak Oplossing
Machine start niet Veiligheidseindschakelaar ingescha-

keld
Bedrijfsklaar maken

Fout bij de elektrische aansluiting. Elektrische aansluiting (aanvoer,  
zekeringen) controleren 

Hoofdschakelaar is uitgeschakeld 
(positie “O”)

Hoofdschakelaar inschakelen  
(positie “I“)

Piepen van de riem bij het inschakelen  
of bij de aanloop

Riemspanning te los Aandrijfriem naspannen
Aandrijfriem versleten Aandrijfriem vervangen

Motor loopt, frees draait niet Aandrijfriem versleten Aandrijfriem vervangen
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11 Bijlage

Bijlage

11.1 Conformiteitsverklaring F 3 e-classic

EG-Conformiteitsverklaring
volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG

Hiermee verklaren we dat de hierna beschreven machine op basis van zijn concept, constructie en bouwwijze in  
de door ons op de markt gebrachte uitvoering aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de  
EG-machinerichtlijn voldoet. 

Deze EG-conformiteitsverklaring is alleen geldig als op de machine het CE-kenteken is aangebracht.

Een niet door ons toegestane ombouw of wijzigingen aan de machine hebben het onmiddellijke verlies van de  
geldigheid van deze verklaring tot gevolg.

Ondertekenaar van deze verklaring is de 
verantwoordelijke voor het samenstellen van de technische 
documentatie.

Johann Felder, directeur FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Fabrikant: Felder KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Productbenaming: freesmachine

Fabrikaat: HAMMER

Typebenaming: F 3 e-classic

De volgende EG-richtlijnen werden toegepast: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast: EN 848-1
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Bijlage
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