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ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
Lees alle veiligheidsregels en aanwijzingen! 
 

1. Houd de werkplaats steeds goed schoon.  
Rommelige werkplaatsen lokken ongelukken uit.  
Zorg voor een goede verlichting. 
 

2. Houd kinderen uit de buurt. 
Laat onbevoegden niet het toestel of de kabel aanraken.  
Houd onbevoegden uit de buurt van uw werkplaats. 

 
3. Draag geschikte werkkleding. 

Draag geen wijde kleding of sieraden - ze kunnen door bewegende onderdelen worden 
gegrepen.  
Bij werkzaamheden in de buitenlucht zijn rubberhandschoenen en slipvast schoeisel aan te 
bevelen.  
Draag een haarnetje, wanneer u lange haren heeft. 
 

4. Wees steeds attent. 
Gebruik een apparaat slechts dan, wanneer u in het gebruik ervan werd onderricht. Observeer 
uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik het apparaat niet, wanneer u ongeconcentreerd 
bent. 

 
5. Buig niet te ver voorover.  

Vermijd abnormale lichaamshoudingen. 
Zorg ervoor dat u stevig staat en bewaar uw evenwicht. 
 

6. Laat beschermende voorzieningen op hun plaats. 
 

7. Handapparaaten mogen niet stationair worden toegepast. 
 

8. Reparatie en onderhoud. 
Laat reparatie en onderhoudswerkzaamheden in een door NOVOPRESS geautoriseerde 
vakwerkplaats uitvoeren.  
Gebruik uitsluitend originele en identieke NOVOPRESS onderdelen.  
Voor werkzaamheden, die door vreemd personeel worden uitgevoerd, wordt door ons elke 
vorm van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afgewezen 
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VEILIGHEIDSADVIEZEN VOOR HYDRAULISCHE MACHINES 
 
1. Lees de  gebruiksaanwijzing! 

Laat u zich over de hydraulische machine informeren. 
 
2. Houd de machine schoon. 

Houd het gereedschap steeds bedrijfsklaar.  
Reinheid is een voorwaarde voor het goed en veilig funktioneren. 

 
3. Schakel de stroom naar de hydraulische machine uit. 

• wanneer men de machine niet gebruikt 
• wanneer onderhoudswerkzaamheden worden verricht. 

 
4. Zorg ervoor, dat de machine niet per ongeluk wordt ingeschakeld. 

Hand/voet weg van de schakelaar, wanneer de machine niet wordt gebruikt. 
 
5. Gebruik de machine volgens voorschrift. 

Draag of trek de machine nooit aan de slang. 
Bescherm de slang tegen hitte, olie, scherpe kanten en zware lasten. 

 
6. Gebruik alleen slangen, armaturen en toebehoren, die voor de bedrijfsdruk van het 

hydraulische aggregaat geschikt zijn. 
BARSTDRUK of PROEFDRUK IS NIET HETZELFDE ALS BEDRIJFSDRUK! 
Zorg ervoor, dat de slangen niet worden plat gedrukt of geknikt. 
Slangleidingen mogen niet worden geverfd. 

 
7. Hydraulische slangleidingen vervangen 

• wanneer in de buitenlaag scheurtjes, kneuzingen of knikken zichtbaar zijn 
• wanneer blasen worden gevormd 
• wanneer drukvloeistof lekt 
• wanneer slangarmaturen beschadigt zijn 
• wanneer de buitenlaag verkleurd is bijv. onder de invloed van oplosmiddelen. 

 
8. De drukvloeistof voor de inrichting is op basis van petroleum.  

Ga hiermee voorzichtig om.  
• Vermijd voortdurende kontakt met de huid 
• Let erop, dat de drukvloeistof niet in ogen of mond komt. 

Hydraulische slangleidingen moeten na 5 jaar vervangen worden, ook dan als er geen 
beschadigingen zichtbaar zijn. 

 
9. De machine mag niet worden gebruikt, indien er lekkages zijn waardoor het gevaar  bestaat, 

dat de drukvloistof met personen, open vuur, verwarmingsapparaten, elektrische leidingen, 
grondwater, levensmiddelenen ander voedingsstoffen in kontakt komt. 

 
10. Hydraulische aggregaten met benzine-motor 

• mogen niet in gesloten ruimtes worden gebruikt. 
VERGIFTIGINGSGEVAAR! 

• Wanneer de motor loopt , mag geen benzine worden bijgevuld. Dit geldt ook wanneer de 
motor in de buurt van een open vuur staat! 
EXPLOSIEGEVAAR! 

 



PERSCILINDER MET HANDBEDIENDE HYDRAULISCHE INRICHTING HPM 400,
bestel-nr.: 5200 

Toepassingsgebied:

Met de HPM 400 kunnen kabelschoenen en verbindingsklemmen voor koperen en aluminium geleiders
worden geperst.

Persbereik voor V-persingen:

Koperen kabel   van 16 tot 400 mm2

Aluminium kabel van 50 tot 400 mm2

Minimaal aantal uit te voeren V-persingen per kabeleinde, zie tabel pagina 5.

Opmerking:

De grootste buitendiameter van de kabelschoen/persverbinder is bd = 38,5 mm. Een optimale persing van
alle binnen het hiervoer genoemde diameterbereik liggende kabelschoenen wordt door de in de perscilinder
aanwezige automatische besturing van de persdiepte gegarandeerd.

Persbereik voor zeskante persingen:

Koperen kabel   van 16 tot 240 mm2

Aluminium kabel van 25 tot 185 mm2

Minimaal aantal uit te voeren zeskante persingen per kabeleinde, zie tabel pagina 5.

Technische gegevens:

Lengte ca. 550 mm

Breedte ca. 180 mm

Kracht 110 kN

Gewicht 5,9 kg zonder koffer

Inlegdiameter max. 38,5 mm
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Persen

De kabelschoen/persverbinder met kabel in de perskop leggen. 

De pomphendels (1) zolang bedienen, tot er een duidelijke terugslag van de pomphendel (1) plaatsfindt.
De persprocedure is dan voltooid. 
Afhangelijk van de persen diameter kunnen hiervoor tot maximaal 50 slagen van de pomphendels vereist zijn.

OPMERKING:

Alleen bij V-persingen:
Bij het persen van aluminium geleiders kan het voorkomen, dat de huls wordt verbogen. Dit kan 
voorkomen worden, wanneer elke tweede persing 180 gedraaid wordt uitgevoerd.

OPMERKING:
– Alleen bij V-persingen:

Napersen op dezelfde plaats heeft een te sterke persing tot  
gevolg en leidt tot een verkleining van de diameter.

– Ter controle van de persdiepte leveren wij op verzoek meetstaven 
met controleaanwijzing (best.-nr. 6468).

Het persen van aluminium geleiders

– Geoxideerde kabeleinden voor het persen met schuurpapier 
^ opschuren.

– Gebruik met kwartshoudend warmtegeleidend vet gevulde 
kabelschoenen/verbindingsklemmen of vet de kabeleinden in 
met geschikt vet.

– De afstand ten opzichte van de volgende persbewerking zo kiezen, 
dat de stempel geheel op een niet vervormte plaats ligt. 

Afstand correct gekozen: gelijke persdiepte

5

6

Legende:
5 = onderstempel
6 = kabelschoen
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Afstand te gering: te diep geperst

Functiebeschrijving

Terwijl u de pomphendels (1) bedient, voert het apparaat de volgende functies volledig automatisch uit:
– Versnelde zuigerslag met de ondermatrijs tot er op het te persen punt contact ontstaat met de

kabelschoen/persverbinder. Deze zuigerslag wordt uitgevoerd, wanneer de pomphendel van de 
cilinder af wordt bewogen.

– Registreren van de diameter van de te persen kabelschoen / persverbinder en bepaling van de 
voor deze diameter vereiste persdiepte.

– Overschakelen naar het persen. Hierbij wordt de zuigerslag uitgevoerd, wanneer de pomphendels 
naar de cilinder toe worden bewogen.

– Beëindiging van de persprocedure bij het bereiken van de vereiste persdiepte. Bij voltooiing van de
persprocedure is een duidelijke terugslag van de pomphendels vast te stellen, die van de cilinder 
af worden bewogen.

Indien bij het persen de maximale kracht van de perscilinder wordt bereikt, verloopt deze terugslag van de
pomphendels naar de cilinder toe.

Teruggaande slag

1. De draaiknop (2) met maximaal 45 graden draaien en vasthouden, de zuiger (15) gaat terug. 
De draaiknop (2) loslaten, de zuiger (15) blijft staan.

De teruggaande slag van de zuiger (15) kan in elke positie worden stopgezet. 
De zuigerslag zonder belasting kan zo tot een minimum worden beperkt.

2. De draaiknop (2) met 90 graden draaien. De zuiger (15) gaat terug tot aan de aanslag.
De draaiknop (2) voor het begin van de volgende persing terugdraaien.

5

6

3

05200\B02nie
1094



Stempelvervanging

1. Stuitschroef en Stifttap (10 + 11) zover losdraaien tot de bovenstempel (12) uit de perskop resp. 
de onderstempel (13) uit de zuigerstang (15) kan worden genomen.

2. De nieuwe stempels aanbrengen en vastschroeven.

OPMERKING:

Bij het inzetten van een onderstempel voor 6-kant-persingen (13a) moet er op gelet worden, dat de kant 
met de centreerboring  (14) ALTIJD naar de stifttap (11) wijst.

WORDT HIER NIET OP GELET  F O U T  S A M E N P E R S E N

Onderhoud:

Bij vervuiling: Boven- en onderstempel reinigen.
De gehele perscilinder reinigen.

Elke week: Boven- en onderstempel op beschadigingen controleren. 
Indien nodig vervangen.

Elke maand: HPM 400 op lekkage controleren en eventueel ter reparatie opzenden.
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Perscilinder HPM 400
Min. aantal uit te voeren persingen per kabeleinde

Doorsnede
mm2

V-persingen Zeskante persingen volgens
DIN 48083, deel 4

Cu

Al Stempelreferen-
tiennummer Cu Al

<80 N/mm2 >80 N/mm2 Cu Al

Kabelschoen
DIN 46235

verbindings-
klem

DIN 46267
deel 1

Kabelschoen
DIN 46329

verbindings-
klem

DIN 46267
deel 2

16 1   8 10 1 

25 1   10 12 1 2

35 1   12 14 1 3

50 1 2 2 14 16 2 3
70 1 3 2 16 18 2 3

95 1 3 2 18 22 2 4

120 2 4 3 20 2 4
150 2 * 4 3 22 25 2 5

185 2 * 4 3 25 28 3 5

240 2 4 3 28 32 3 

300 2 4 3    

400 2 4 3    

* Kabelschoen vlg. DIN 46234 slechts 1x persen.
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Reparaties / Service

Scharnhorststraße 1 Postfach 101163
D-41460 Neuss D-41411 Neuss

Tel. 02131 / 288-0
Telefax 02131 / 28855




