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HSBL2 ponsunit 160 Digital Best.-Nr. 40280  en  
HSBL hydraulische cilinder Best.-Nr. 2420 
 

 
Inzetgebied 

De cilinder en de ponsunit zijn ontworpen voor een bedrijfsdruk van 150 bar. 

De cilinder kann met Hydraulisch aggregaat HA1 of HA3 aangedreven worden.  

Met deze ponsunit kunt u ponsen: 

 Koper- en Aluminiumrail tot 160 x 13 mm, met materiaalsterkte van max. 250 N/mm². 
De grootste ponsdiameter is 18 mm (bij 10 mm raildikte is dit 21 mm). 

 Stalen rail tot 160 x 6 mm , met een materiaalsterkte van max. 370 N/mm².  
De grootste ponsmaat is hier 21 mm. 

Andere of overschrijdende toepassingen zijn niet de bedoeling. 
De gevolgen of gevolgschade hiervan zijn niet voor rekening van Novopress, evenmin de gevolgen 
van niet origineel Novopress gereedschap wat op deze unit gebruikt wordt. 
Bij juist gebruik hoort ook het werken aan de hand van deze gebruiksaanwijzing, de inachtname van 
inspectie- en onderhoudsrichtlijnen en de inachtneming van alle veiligheidsaanwijzingen. 
 
Technische gegevens: 

Hoogte 570 mm 

Breedte 300 mm 

Diepte 530 mm 

Hoogte incl. cilinder 990 mm 

Gewicht totaal    ca. 115 kg 

   

Ponsslag 28 mm 

Werkdruk max. 150 bar 

Kracht 150 kN 
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Ingebruikname 

 
 

1. De Hydrauliekcylinder (1) met de Cilinderarmen (4) op de ponsunit (10) schuiven en de pennen 
(2) bevestigen.  

2. De Gereedschapshuls (5) omhoogtrekken, tot over de ‚neus’ van de plunjer (6) van de cilinder en 
met de beide schroeven. (7) vastzetten 
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3. De stekker van de stuurstroomkabel (1) moet aan de codeerstekker die met een kettinkje aan de 
slang hangt gekoppeld zijn. 

Belangrijk! 
Alleen wanneer deze stekkers aan elkaar gekoppeld zijn kann de ponsunit goed werken 

 
4. De cilinder wordt verbonden met de koppeling van de hydrauliekslang aan de pomp (S) 

 

Snelkoppeling 

 

Koppelen 

De Female-koppeling (KM) bij de schuifhuls (SH) 
vasthouden en op de steker (KS) schuiven. 

Ontkoppelen 

De Female-koppeling (KM) bij de schuifhuls (SH) 
vasthouden (KS) en van de steker af trekken 

 

 

Attentie!  Bij aan- en afkoppelen van de cilinder altijd de pomp stilzetten en de stekker uit het 

stopcontact halen. 
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Gereedschapsbevestiging 

 

 
 

1. Stift (16) uittrekken tot de aanslag en loslaten (door een veer springt de stift weer een stukje 
terug). 

2. Het stempel (15) met de schacht in de cilinderplunjer (5) schuiven. Eén van de boringen moet 
naar de vergrendelstift (16) gekeerd zijn. 

 
 

3. Het stempel tot de aanslag naar boven schuiven.  
Stift (16) terugdrukken 
Belangrijk:  
Let erop dat de stift helemaal teruggedrukt kan worden. Zo niet, dan ontstaat hierdoor ernstige 
schade! 

4. Belangrijk! 

Het oplegvlak voor de matrijzen moet schoon zijn en zonder metaalresten. 
De matrijs (17in de boring van het matrijsbed leggen. (10)  
 
Attentie:  Bij gebruik van niet-ronde ponssets moeten stempel (15) en matrijs (17) niet verdraaid 

ten opzichte van elkaar staan!!! 
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5. Bij niet-ronde ponssets moet de stift (20) onder de matrijs in de juiste boring (21) van de 
matrijshouder vallen. 

 

  

 
Attentie: 
De matrijs moet vlak in de houder liggen en mag er nooit bovenuit steken. 
 

6. De kopperrail positioneren (zie blz. 10). 

 

 

Ponsen 

1. De voetschakelaar (F) indrukken (zie blz. 3) 
De rail wordt geponsd 

2. Nadat het gat geponsd is de voetschakelaar meteen weer loslaten zodat de cilinder weer naar 
boven terugloopt en onnodige verhitting van de olie voorkomen wordt. 
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Gereedschapsdemontage 

 
 

Ponsstempel 

1. Met één hand het stempel vasthouden en met de andere hand de stift (16) zover mogelijk 
uittrekken en vasthouden 

2. Het stempel naar beneden trekken (15)  

3. De stift (16) weer terugduwen. 

 

Matrijs 

1. De hendel (18) naar beneden drukken 
De matrijs (17) word omhoog gedrukt. 

2. De matrijs (17) weghalen 
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Gebruiksaanwijzing ponsunit 

 Ponsdiameter nooit kleiner kiezen dan materiaaldikte. 
Het niet opvolgen van deze regel veroorzaakt schade 

 Het verruimen van geponste gaten  (uitknabbelen) 
Uitknabbelen wordt alleen aanbevolen met sleufgatponsen. Met ronde ponsen kunnen geen 
mooie gaten uitgeknabbeld worden. Uitknabbelen alleen doen met stempels groter dan 10 
mm. Bij sleufgatponsen van bijv. 16x10 mm mag alleen met de langszijde geknabbeld 
worden.. 
Ook altijd meer als de helft van de stempeldiameter wegponsen.  

 Ponssets tijdig vervangen. 
Bij verdergaande slijtage kan het stempel vast gaan blijven zitten in het koper en bij het 
losmaken kan de ponsunit beschadigd raken. Daarom op tijd nieuwe ponssets inzetten. 

 Na gebruik de gereedschappen reinigen en inoliën. De levensduur wordt door inoliën 

verlengd. 
Opslaan van de ponssets: 
Het stempel niet in de matrijs steken. Ze kunnen hierdoor beiden beschadigen. 
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Neerhouder/afstroper: 

 De ponsunit is met een neerhouder (70) uitgerust.  
Bij ponsen van rail breder dan 60 mm. functioneert deze meteen als afstroper. 

 
In de volgende gevallen is een extra afstroper (71) nodig: 

 Raildikte   kleiner of gelijk aan  3 mm 

 Railbreedte   kleiner of gelijk aan 60 mm 

 Ponsen aan de rand  kleiner of gelijk aan 20 mm 

 Raillengte   kleiner of gelijk aan 200 mm 

 Flexibele (lamellen) koperrail 

Attentie: 

Bij het ponsen van flexibel koper is een bij de pons passende afstroopplaat nodig om een optimaal 
resultaat te krijgen. 
 

 De afstroopplaat blijft zitten door magneten die in de neerhouder zijn gemonteerd.  
Voor de juiste platen kunt u bij ons informeren. 

 DGM Techniek: +31 (0)180-846221 

 

Montage van de afstroopplaat: 

(pons moet al bevestigd zijn): 
De onderzijde van de neerhouder (70) moet schoon zijn. 
 

 

 De afstroopplaat (71) in de neerhouder (70) 
plaatsen en aandrukken totdat u voelt dat hij goed 
op zijn plaats zit. 
Bij niet-ronde ponssets de afstroopplaat (71) goed 
positioneren om de ponsstempel. 

 

  

 

 De afstroopplaat (71) moet vlak aanliggen onder 
de neerhouder (70)  

 

 
Demontage 

De afstroopplaat onder de neerhouder wegtrekken. 
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Onderhoud 

Attentie! Vóór het onderhoudswerk: 

- Hydrauliekaggregaat afkoppelen of de steker uit het stopcontact halen 

                          - Ponsset verwijderen om verwondingen te voorkomen! 

 
Cilinder 

Elke week:  – Plunjerstang reinigen en invetten 
 – Vergrendelstift reinigen en invetten 
 
Elke maand:  Cilinder op lekkage controleren en indien nodig ter reparatie 

aanbieden 
 
Ponsunit 

Vóór elke montage  
van een ponsset:  De matrijshouder reinigen van spanen etc. 
 
Bij vervuiling: – Oplegvlak voor de rail reinigen 
  

 
Elke week:  HSBL-ponsunit reinigen en inoliën. 
 
Elke maand: Ponsstang d.m.v. de smeernippel invetten. 
 
 
Gereedschap 

Zie gebruiksaanwijzingen hiervoor 
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Geleidingssysteem met rollenbaan en tafel 
 

Inzetgebied 

Dit is gemaakt voor het positioneren van railen. 

 

Technische gegevens 

Geleidingssysteem 

Lengte 2300 mm 

Breedte 280 mm 

Hoogte 60 mm 

X-As 2000 mm 

Y-As 190 mm 

Nauwkeurigheid 0,5 mm (Standaard; 0,1 mm is mogelijk) 

Batterijen 1,5 V        Grootte C (Baby) 

 

Rollenbaan 

Lengte 1950 mm 

Breedte  Rollen 400 mm 

Breedte frame 450 mm 

Hoogte 75 mm 

Afstand tussen de Rollen 75 mm 

Diameter van de3 Rollen 50 mm 

Gewicht totaal ca. 15 kg 

 

Tafel 

Breedte 520 mm 

Lengte 520 mm 

Hoogte 1400 mm 

Gewicht totaal ca. 20 kg 
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Inbedrijfstelling ponsunit 

1. De rail op de Rollenbaan leggen. 

 

2. De rail tegen de aanslag (30) schuiven.  

3. De bekken (31) volgens het voorbeeld om de rail positioneren en met de klemhevel (32) 
vastzetten. 

Aanwijzing voor het gebruik van de spanhevel: 

Door het handvat iets uit te trekken kan deze versteld worden zodat hij optimaal te bedienen is. Bij 
loslaten schiet hij vanzelf weer in klemstand De spanhevelhandvatten moeten zo staan dat bij 
verrijden van de ingespannen rail de handvatten niet tegen andere delen van de ponsmachine 
stukslaan! 

4. De aanslag (35) op het andere einde van de rail bevestigen 

5. De bekken (36) ) volgens het voorbeeld om de rail positioneren en met de klemhevel (37) 
vastzetten 

6. De aanslag (35) met de spanhevel (38) vastzetten. 

7. Het geleidingssysteem met de Hand in X-Richting verschuiven tot op de digitale teller (45) 
ongeveer de gewenste maat verschijnt. 

8. Met het handwiel (40) de gewenste exacte maat in X-Richting instellen. 

9. Met het handwiel (41) de gewenste maat in y-as instellen. 

10. Voetschakelaar van de pomp indrukken en ponsen. 

11. Nadat het gat gemaakt is de voetschakelaar meteen weer loslaten zodat de plunjer weer terug 
kann lopen. 
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Bediening van de digitale uitlezing 

 
 

Batterijspanning: 

IIIIII geeft de batterijspanning aan 

Hoe minder streepjes hoe lager de spanning. 
 Ook wordt hiermee aangegeven of de teller zich in de bedrijfs- of instelstand bevindt. 

IIIIII aan =  Bedrijfsstand 

IIIIII uit =  Instelstand 

 

Batterijwissel (1,5V Babycel; Type C; LR14) 

 
 

1. 6 schroeven (60) uitdraaien. 

2. Het raam met de tellers naar voren trekken.  

3. Het deksel van de batterij bij de met de pijl gemarkeerde zijden samendrukken en wegnemen. 

4. Batterij verwisselen en beslist op de goede manier weer positioneren! 
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Nulstelling van de X-as 

1. De x-as bis tot de aanslag naar links verschuiven. 

 

 

 

2. De kant (b) moet gelijk liggen aan de markering op de matrijshouder. 

 

 

Nulstelling der Y-As 

1. De y-as zover mogelijk in de pijlrichting draaien. 

 

 

 

2. De zijde (a) moet met de markering op de matrijshouder gelijkliggen 

 

Nullen van de tellers 

1. De X- of Y-Aanslag in de betreffende nulpositie verschuiven. 

2. De knop * für ca. 3 s ingedrukt houden 

“rEsEt“  verschijnt op de teller. 
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3. Met de knop * bevestigen. 

De ingestelde waarde verschijnt knipperend 

4. Knop * indrukken. 

Er verschijnt even „dOne“ en vervolgens „0,0“ 
Het nulpunt voor de gekozen as is ingesteld. 

 

Aanwijzing: 

Als het nullen tussentijds afgebroken moet worden kunt u knop P indrukken. 
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Instellen van kettingmaten 

1. De rail naar de beginpositie van de kettingmaat verstellen. 

2. Knop P en * gelijktijdig indrukken. De maat  „0.0“  verschijnt.  

De kettingmaatmodus staat nu aan. 
Aanwijzing: 

In de kettingmaatmodus knippert de decimaalpunt. 

3. De rail naar de gewenste maat verstellen. 

4. Ponsen.  

5. De knop * voor ca. 3 s indrukken. De teller springt weer op nul. 

6. De punten 3 tot 5 herhalen voor zover gewenst 

7. De kettingmaat modus stoppen door P und * samen in te drukken.  

De absolute maat verschijnt weer en de decimaalpunt stopt met knipperen. 

 

Voorbeeld: 

 

 

 

 

1. Rail op maat x=20mm en y=30mm instellen. 

2. De X-teller door indrukken van de knoppen P und * op kettingmaatmodus instellen.  

Op de teller verschijnt: 0.0 

3. In X-Richting de rail naar de maat 15mm verrijden. 

4. Ponsen 

5. Knop *  3 s indrukken. Op de teller verschijnt weer 0.0 

6. In X-Richting de rail naar de maat 40mm verrijden. 

7. Ponsen. 

8. De knoppen P en * indrukken. De Maat 75.0 mm wordt op de X-teller aangegeven 

 

Omstellen van mm. naar Inch en omgekeerd 

 

Knop      ca. 3 s indrukken. 

De ingestelde eenheid wordt getoond 
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Parameterinstelling 

U kunt enige parameters veranderen2 

De meesten echter zijn niet van toepassing.  
In onderstaande tabel staan de parameters in volgorde aangegeven. 

Door het indrukken van de knop P wordt steeds naar de volgende parameterwaarde geschakeld die 
dan gaat knipperen. 

Voor beëindigen de knop P 3 seconden indrukken. 

De gekozen parameter kan met de knop  versteld worden en met de knop * moet u dit bevestigen. 
(Doet u dit niet dan wordt de gekozen waarde niet veranderd) 

 

Verandering van een Parameter 

1. Naar de gewenste parameter gaan. 

2. Met de knop  de instelling veranderen. 

3. Knop  * indrukken.  
De instelling is veranderd. 

 

Beëindigen van het parametermenu 

Knop P  3 s indrukken. 

 

Parameteringave: 

1. Knop P  ca. 3 s indrukken om in de Parametermodus te komen. 

De display geeft „SEtUP“ aan. 

2. Knop  indrukken om in het Menu te komen. 

3. Nu wordt de 1e Parameter  „Unit“ getoond. 

4. Knop P indrukken. 

Der 1e Standaardwaarde „dEc“ knippert. 

5. Knop P indrukken 

De  2e Parameter „rES“ verschijnt. 

6. Knop P zo vaak indrukken totdat het complete Menu doorlopen is, (zie ook tabel). 

7. Door opnieuw indrukken van knop  P verschijnt de Parameter „rESET“. 

8. Knop P indrukken. 

Eerst verschijnt „no_rSt“ kort, 
dan verschijnt „------„ 
en dan de ingestelde waarde.  
Men bevindt zich weer in de teller modus. 
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Parameter Standaardwaarde andere Waarde Verklaring 

    

Unit    

 dEc  nu alleen Millimeters 

     

rES    

 0,5  0,5 mm 

  1 1 mm 

  0,01 0,01 mm 

  0,05 0,05 mm 

  0,1 0,1 mm 

Dlr   Telrichting 

 uP  positief 

  dn negatief 

F_nnl   Hier kann met  van mm naar inch gewisseld 
worden 

 yES  actief 

F_rEL   Vrijgave van de kettingmaatmodus 

 yES  actief 

  no Niet actief 

F_rSt   Deze parameters zijn niet van toepassing. 

 yES  

F_rEF   

 no  

F_oFS   

 no  
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Montage 
 

Benodigde gereedschappen: 

Steek- of ringsleutel  13 en 17 

Inbussleutels 5; 6 

Waterpas  

Liniaal  

 

1. Ponsunit op de (en) tafel plaatsen 

2. Vastzetten met de 4 gaten in de 2 voetsteunen 

3. Bevestigingsplaten voor de rollenbanen in de voeten vastschroeven (Z) 

 

 

 

4. 4 draadstangen (60) met elk 2 moeren (61) op de beide Platen bevestigen. 

5. De poten voor het einde van de rollenbaar aan de rollenbaan bevestigen en op ca. 99 cm. Hoogte 
instellen. 

6. Een moer (62) zo op de draadstang (60) schroeven, op 39 mm.  

7. Die Rollenbaan op de draadstang plaatsen 

8. Nu de rollen baan waterpas stellen en zo hoog dat de koperrail net over het groene vlak van het 
matrijsbed schuift 

9. Met een 2e moer de rollenbaan vastzetten op de draadstang. 



19 
 

 

 
11. De Hydrauliekcylinder (1) met de Cilinderarmen (4) op de ponsunit (10) schuiven en met de 

pennen (2) bevestigen.  

12. De ponscilinder (5) optrekken, tot om de plunjer (6) van de en met de beide schroeven (7) 
bevestigen. 
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13. 2 Schroeven (50) uit de bevestigingsplaat (51) van de sensor schroeven. 

14. De bevestigingsplaat (51) met de sensor wegnemen en achter de machine leggen. 

15. 12 schroeven (52) losmaken. 

 

16. De x-as met de Bevestigingsplaat (57) zo in de ponsunit schuiven, dat de voorgemonteerde 
aanslag rechts van het Ponsframe bevindt. 

17. De Bevestigingsplaat (57) op de 4 Stiften (53) plaatsen. 

18. Met de 12 Schroeven (52) de Bevestigingsplaat (57) vastschroeven. 

19. De Plaat (51) met de Sensor op het Bevestigingselement plaatsen en in die gleuf van de 
geleidingsrail inschuiven. 

20. Dee Plaat (51) met 2 Schroeven (50) bevestigen. 
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21. In de geleiderail zit een gleufmoer (56) ter Bevestiging van 2. aanslagen. 
De gleufmoer moet zich links van de ponsunit bevinden.  
 

22. 2e aanslag met behulp van de spanhevels en de gleufmoer bevestigen (56) op de geleiderail  

Let erop dat de spanhevels zo zitten dat ze niet botsen tegen andere delen wanneer de 
geleiderail verschoven wordt 

23. De Spanhevel van de 2e Aanslag in de gleufmoer schroeven. 
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24. Het handwiel (40) op de geleiderail bevestigen. 
Let erop dat het tandwiel netjes in de tandrail valt. 

25. De beide Schroeven (43) vastschroeven. 

26. Die x-as naar links schuiven. 

27. Nulstelling van X- und Y-as testen (zie blz. 11 + 12) 

 

 

 
 



 

 

 

 Reparatie / Service  

 

 
Scharnhorststraße 1 
D-41460 Neuss 

Postbus 101163 
D-41411 Neuss 
Tel. 02131 / 2880 
Telefax 02131 / 28855 

 


