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1 De levering omvat 
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BGD 5 (1) met aangesloten hydraulisch aggregaat  

Buigradii 7,5 mm (2), 10 mm (9) en 15 mm (3)  

Blok / controlerail (4) 

Hulpstukken Gereedschappen voor Z-buigingen (7): 

      klein bestelnr.: 31671 

      groot bestelnr.: 31188 

   Hoogkant buiggereedschap (8) bestelnr.: 31221 

   Buigscharnier (10)  bestelnr.: 31850 
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2 Elementaire veiligheidsvoorschriften 

De volgende pictogrammen worden gebruikt om bepaalde tekstpassages te markeren. Neem 

deze instructies in acht en ga in deze gevallen bijzonder voorzichtig te werk. Breng andere 

gebruikers of monteurs ook op de hoogte van deze werkveiligheidsinstructies! 

 
Let op:  

Volg de met dit symbool gemarkeerde tekstpassages voor uw eigen veiligheid en ter 

beveiliging van uw buigtafel op. 

 

 Opmerking:  

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een functie of een 

bedieningsprocedure. 

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! 

Neem de bijgaande en lands- veiligheidsvoorschriften in acht! 

beklemmingsgevaar 

 

3 Aangewezen gebruik 

Met de buigtafel kunnen worden gebogen: 

 Stroomrails van Cu en Al tot max. 160 x 13 mm 

 Platte staven van St tot 100 x 10 mm met een sterkte tot max. 370 N/mm
2
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder speciaal gereedschap mogen rails uitsluitend op de beschreven manier ingelegd en 

gebogen worden. 
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Let op:  

 Het hoogkant buigen van rails is uitsluitend toegestaan met gebruikmaking van 

hoogkant buiggereedschap.  

 Een gebogen rail mag niet teruggebogen worden. 

 Een gebogen werkstuk mag niet aan de lengteaanslag aangelegd  worden. 

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de buigtafel. 

Elk ander gebruik of elk gebruik dat de omvang van deze bepalingen overschrijdt, geldt als niet 

aangewezen. 

Novopress kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen en voor schade die hieruit 

voortkomen. Bovendien kan Novopress niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik 

van gereedschappen van andere fabrikanten en voor schade die hierdoor wordt veroorzaakt. 

Voor schade veroorzaakt door: 

 Het niet in acht nemen van deze handleiding, 

 gebruik in strijd met de voorschriften, 

 tewerkstellen van ongeschoold personeel, 

 gebruik van gereedschap van andere fabrikanten, 

 eigenmachtige modificaties, 

 technische veranderingen, 

 gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen.  

stelt Novopress zich niet verantwoordelijk. 

Onder aangewezen gebruik wordt ook het opvolgen van de gebruiksaanwijzing, het naleven 

van de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden en het in acht nemen van de 

veiligheidsvoorschriften verstaan. 
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4 Technische gegevens 

 
BGD5.1 

  

Hoogte: ca. 1095 mm 

Breedte: ca. 1375 mm 

Diepte: ca. 900 mm 

Tafelhoogte: ca. 860 mm 

Spanning: zie typeplaatje 

 

Machine in een besloten ruimte gebruiken en opslaan 

 
 Hydraulisch aggregaat HA3-BGD 400V 

 
Elektrotechniek: 

 

 

 

Motor: 

 Ingangsspanning: zie typeplaatje 

 Frequentie: zie typeplaatje 

 

Frequentie: 50 Hz 60 Hz 

Toerental: 2800 min –1 3300 min –1 

Opgenomen vermogen: 750 W 750 W 

 
 
Hydraulica: 

 

Pomp: 

  

Frequentie: 50 Hz 60 Hz 

Pompvermogen 3,5 l/min 3,3 l/min 

 

Werkdruk: max. 200 bar 

 

Afmetingen: 

 Hoogte: ca. 460 mm 

 Breedte: ca. 250 mm 

 Diepte: ca. 290 mm 

 

 

 
 

Hydraulische olie: Af fabriek gebruikte olie: 
  ISO VG 32 DIN 51519  
  (geschikt voor buitentemperaturen van +5 tot +40°C) 
 
 Te gebruiken olie: 
  olie van de viscositeitsklasse:  
  ISO VG DIN 51519 van 10 tot 46  
  (viscositeit in CSt 7,4 - 30 bij 50°C) 
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5 Speciale veiligheidsvoorschriften 

 
Let op:  

 Stroomrails dikker dan 13 mm mogen niet worden gebogen. 

 Het hoogkant buigen van rails is uitsluitend toegestaan met gebruikmaking van 

hoogkant buiggereedschap.  

 Een gebogen rail mag niet teruggebogen worden. 

 Een gebogen werkstuk mag niet aan de lengteaanslag aangelegd  worden. 

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de buigtafel. 

 

6 Belangrijke algemene voorschriften voor het buigen 

6.1 Drukstukken (3) 

 

 
 
 

 
Let op:  

 Rails breder dan 120 mm en dikker dan 10 mm 

Deze rails moeten zonder drukstukken (3) worden gebogen.  

 Rails tot en met 120 mm breedte of tot en met 10 mm dikte 

Deze rails moeten met  aangeschroefde drukstukken (3) worden gebogen.  

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de buigtafel. 

 

Voorbeeld: Rail      40 x 8 met drukstukken (3) 

  Rail    120 x 12 met drukstukken (3) 

  Rail    100 x 13 zonder drukstukken (3) 

  Rail    160 x 10 zonder drukstukken (3) 

  Rail    160 x 13 zonder drukstukken (3) 
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Handelwijze bij het af- resp. aanschroeven van de drukstukken (3): 

 NOODSTOP-schakelaar uitschakelen (indrukken) (zie hoofdstuk 0).  

 Drukstukken (3) afschroeven 

 Lengteaanslag en hoek kalibreren (zie hoofdstuk 0) 

 Buigwerkzaamheden uitvoeren 

Na beëindiging buigwerkzaamheden drukstukken (3) voor kleinere rails weer aanschroeven 

 NOODSTOP-schakelaar uitschakelen (indrukken)  

 Drukstukken (3) aanschroeven  

Let op dat er zich geen vuil tussen de drukstukken bevindt. 

 Lengteaanslag en hoek kalibreren (zie hoofdstuk 0) 

 Buigwerkzaamheden uitvoeren 

 

6.2 Buigradius (9) en buigwang (12) 

 

In de leveringstoestand is de buigradius 10 mm (9) aan de buigwang (12) bevestigd. 

 
Let op:  

 Het kalibreren mag alleen met de 10 mm buigradius worden uitgevoerd. 

 In de buigwang bevindt zich een cilinderstift om de buigwang uit te richten ten 

opzichte van het buiggereedschap. Deze cilinderstift moet in het richtgat van de 

buigwang inklikken.  

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de buigtafel. 

 
 

6.3 Controlerail (4) 

 
Let op:  

De controlerail mag alleen voor het kalibreren worden gebruikt.  

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de buigtafel. 
 

Bij het kalibreren hoeft  voor het ijken maar weinig kracht te worden ingezet.  

Bij het buigen wordt de maximale kracht van 150kN ingezet. 
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6.4 Meetschaal 

Om de lengte van het werkstuk gemakkelijk te kunnen vaststellen is een maatband op het 

werkblad aangebracht.  

 

6.5 Kleinste buigradius 

Cu-rails:  Buigradius niet kleiner dan de raildikte. 

Al-rails:  Buigradius niet kleiner dan 1,5 maal de raildikte. 

 
 

 

 

6.6 Kleinste raillengte 

 45 mm 

 

 

6.7 Buighoek 

Er kunnen waardes tussen 0,5° en 93,0° ingegeven worden.  
 

6.8 Buigen van rails minder dan 6 mm dik 

Bij deze rails kan de opvering niet exact worden gemeten.  

Na het buigen de gebogen hoek nameten en zo nodig een grotere hoek ingeven en opnieuw 

buigen. Deze handelwijze zo vaak herhalen tot de gewenste hoek is verkregen. 
 

6.9 Handbedieningsunit 

De handbedieningsunit2 bedieningsknoppen. De bedieningsknoppen worden  gebruikt:  

 bij het buigen.   

De knop is groen en heeft het volgende pictogram: 

 

 

Hierna aangeduid als “toets Buigen”. 
 

 bij de procedure van de automatische lengteaanslag.  

De knop is geel en heeft de volgende gravering :  

 

Hierna aangeduid als “toets Verplaatsen”. 
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6.11 Stand-by 

Nach jeder Stromunterbrechung, also auch durch Drücken der Not-Aus-Taste, muss der 

Nullpunkt neu eingestellt werden. 

Um dies zu umgehen, kann man den Biegetisch auf Stand-by setzen. In der Anzeige steht 

nichts mehr. 

 

Um die Stand-by- Funktion einzuschalten: 

 drücken.  

 drücken. 

 drücken. 

Die Anzeige zeigt nichts mehr an. 

 

Zum Beenden der Stand-by-Funktion: 

 drücken. 

 

6.12 “NOODSTOP-toets“ 

Door de NOODSTOP-toets te bedienen wordt de motor, het magneetventiel en de 

lengteaanslag uitgeschakeld. De lengteaanslag blijft staan op de plaats waar deze zich op dat 

moment bevindt. De gereedschaphouder keert terug in de uitgangspositie.  
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6.13 Steunarm 

Ls

6

 

Voor werkstukken “Ls” van 1 tot 2 m de steunarm (S) gebruiken. 

Voor werkstukken “Ls” groter dan 2 m het uiteinde van de rail met een bok of dergelijke 

ondersteunen. 

 

6.14 Lengteaanslag 

 

De lengteaanslag is een technische voorziening voor het buigen van de rail. Zo kunt u de rail 

snel op de gewenste maat in de buigtafel leggen.  Bij het buigen loop de lengteaanslag ca. 15 

mm terug, zodat deze tijdens het buigprocedé niet door de rail wordt beschadigd.  Bij het buigen 

van gecompliceerde vormen dient u vooraf nauwkeurig na te gaan of de rail tijdens het 

buigprocedé de lengteaanslag kan raken. Als die mogelijkheid bestaat, hetzij de lengteaanslag 

zomogelijk uit de gevarenzone schuiven of demonteren. 

Er kunnen waarden tot 800 mm worden ingevoerd. 
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Let op:  

Door ongunstige combinaties van lengtes en hoeken kunnen bij het buigen aanbouwdelen 

van de buigtafel of de te buigen rail worden geraakt. 

Oplossingen: 

 Toets Buigen onmiddellijk loslaten  

 Indien mogelijk de lengteaanslag vóór het buigen uit de gevarenzone schuiven of 

demonteren.  

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de buigtafel. 

  

 
Let op:  

 Geen voorwerpen op het werkblad leggen resp. laten liggen. 

 Rail pas inleggen als de lengteaanslag op de gewenste positie is geschoven. 

 Een gebogen werkstuk mag niet aan de lengteaanslag aangelegd  worden. 

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de lengteaanslag. 

 

6.14.1 Demontage van de lengteaanslag 

 De stergreep (S) afschroeven. 

 De lengteaanslag afnemen. 

6.14.2 Montage van de lengteaanslag 

 De lengteaanslag weer opzetten en met de stergreep vastschroeven. 
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6.15 Handbediening (optioneel) 

De handbediening heeft een noodstoptoets en 2 

bedientoetsen. De bedientoetsen worden ingedrukt:  

 om te buigen.  

De toets is groen en heeft het volgende kenmerk. 

 

 

Hierna “Buigtoets” genoemd. 
 

 voor het proces van de automatische lengte-

aanslag.  

De toets is geel en heeft de hieronder 

weergegeven gravering.  

 

 

Hierna “Procestoets” genoemd. 

 

 

 

7 Aanduidingen in deze handleiding 

vet gedrukt In de navolgende beschrijving worden de te bedienen knoppen op de 

handbedieningsunit of op het beeldscherm in vet gedrukte letters, 

Werkstuk inleggen, Enter enz., aangeduid.  

cursief gedrukt Cursief gedrukte tekst, bijvoorbeeld: Op het scherm verschijnt, bevat 

aanwijzingen of werkprocedures over eerder beschreven 

handelingen. 
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Beschrijving van het toetsenbord 

 

 

 
 
 

 
Buigen en nabuigen 

 
Met vooraf ingestelde slaglengte werken 

 
Pogramma uitvoeren 

 

Herhaling van F1 
Het buigen wordt zonder nabuigen uitgevoerd. 

 
Dient voor het invoeren van de codenummers 

 
Verwijderen van een invoer 

 
Bevestigen van de invoer  

 
Toegang tot het menu 

 
Wijzigt het teken 

 

Dient voor het invoeren van de waarde achter de 
komma 

,  
Worden gebruikt voor het voor- of achteruit bladeren  

F9 Verwijzen naar 
Referentie invoegen 
Buigen activeren 
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8 Dagelijks gebruik 

11 10

1 2 12

5

13

 

 BGD aansluiten op het elektriciteitsnet (spanning zie typeplaatje). 

 Indien nodig: noodstopschakelaar (11) inschakelen (trekken) 

Het volgende verschijnt: 

 

F9 Verwijzen naar 

   lengte-aanslag 

Gele toets start 

Referentieproces 

 

 “Procestoets” net zo lang indrukken totdat het onderstaande scherm verschijnt.  

 De lengte-aanslag gaat naar de kalibratie-positie. 

Na het bereiken van de kalibratie-positie verschijnt: 

 

F9 Verwijzen naar 

Referentie invoegen 

Buigen activeren 
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Gebruik voor het instellen van het nulpunt altijd de meegeleverde controle-rail.  
De 10 mm buigradenius (2) moet aan de mandrel bevestigd zijn. 

 

 Opmerking! 

De controle-rail mag alleen gebruikt worden voor het instellen van het nulpunt.  
Tijdens het instellen van het nulpunt is slechts minimale kracht nodig voor de 
kalibratie. Tijdens het buigen wordt de maximale kracht van 150 kN toegepast.  
Niet-naleving zal leiden tot beschadiging van de controle-rail en de BGD´s. 

  

 Blok/controle-rail (5) met de V-moer tegen de mandrel (1) plaatsen.  

 “Buigtoets” indrukken. 

De gereedschapshouder (12) gaat naar de blok/controle-rail (5) en keert dan weer 
terug.  
Op het display verschijnt: 

 

F1 Buigen + nabuigen 

F2 “Hub-trip” 

F3 Prog. uitvoeren 

F4 Prog. maken 

 

 

 Controle-rail (5) uitnemen. 

De buigtafel is nu klaar voor gebruik: 

 

 Opmerking! 

Na elke stroomstoring, en ook door het drukken op de  
noodstopschakelaar, moet het nulpunt opnieuw ingesteld worden. 
Om dit te omzeilen kunt u de buigtafel op stand-by zetten. Er staat niets meer 
op het display. 
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9  

   
 

9.1 Buigen en nabuigen (functie F1) 

Procedure: 

 toets  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F1  < IST:    0.0° 

    < SOL:    0.0° 

   -I IST:   70.0mm 
   -I SOL:    0.0mm 

 

 Opmerking! 

Waarden tussen 45 mm en 800 mm kunnen ingevoerd worden.   

 Beenlengte (-I SOL) invoeren en met  bevestigen. 

 

 Opmerking! 

Waarden tussen 0,5 en 93,0 graden kunnen ingevoerd worden.   

 Voer de buighoek (< SOL) in en met  bevestigen.  

 “Procestoets” indrukken totdat de aanslag de gewenste positie heeft bereikt. 

 Rail invoeren en naar de lengte-aanslag richten 

 

 Opmerking! 

Bij het buigen draaien de benen van de rail in de pijlrichting.  
Dit draaigebied bij het buigen van lange rails beveiligen. 
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 “Buigtoets” activeren en ingedrukt houden totdat het buiggereedschap volledig 

teruggekeerd is.  

Het einde van het buigproces 

 “Buigtoets” activeren en ingedrukt houden.  

 De rail wordt voorgebogen. 

 De computer onderbreekt kortstondig het buigproces en meet de terugvering van de rail. 

 De rail wordt zo vaak nagebogen totdat de ingevoerde hoek is bereikt. 

 Is het buigproces beëindigt, dan moet u de “Buigtoets” loslaten. 
 

Nabuigen van al gebogen rails 

Moet een al gebogen rail nog verder gebogen worden, dan de gewenste hoek invoeren en met 

 buigen. 

Voorbeeld:  - 11 graden nabuigen 

   - rail is gebogen tot 30 graden 

  - 41 graden invoeren 
 

9.2 Terugslagbegrenzing (functie F6) 

 

Door het begrenzen van de terugslag keert de gereedschapshouder niet terug naar de 

startpositie, maar via een kortere afstand. Hierdoor bespaart u tijd bij de terugslag.  De 

terugslagbegrenzing is alleen bij de functie F1 „Buigen en nabuigen“ actief. In de display wordt 

dit weergegeven door de toevoeging R1.  

Is de terugslagbegrenzing ingesteld, dan gaat de gereedschapshouder terug naar de 

ingevoerde waarde voor de cilinder. Bij een 10 mm dikke rail kan de terugslag begrenst worden 

tot ca. 20 mm. Bij een dunnere rails kan de terugslag groter worden ingesteld, bijvoorbeeld: 5 

mm rails op 25 mm terugslag.  

Eerst moet de terugslag ingevoerd worden en dan kan gebogen worden. 

De waarde van de terugslagbegrenzing wordt opgeslagen, zolang de stroomvoorziening van de 

buigtafel niet onderbroken wordt. Voor het uitschakelen van de terugslagbegrenzing moet u de 

waarde van de terugslag op nul zetten. 

Zodra u de functie F1 verlaat, keert de gereedschapshouder terug naar de startpositie. 

 

Procedure: 

 Toets   en dan  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F6 Terugloop naar F1  

Terugloop:     0.0mm 
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 Terugslag (terugloop) invoeren, bijv.: 20 mm, en met  bevestigen.  

 Toets  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F1  < IST:     0.0° 

    < SOL:     0.0° 

   -I IST:     0.0mm 
R1 -I SOL:     0.0mm 

 

 Beenlengte (-I SOL) invoeren en met  bevestigen. 

 Buighoek (< SOL) invoeren en met  bevestigen.  

 “Procestoets” indrukken totdat de aanslag de gewenste positie heeft bereikt. 

 Rail invoeren en naar de lengte-aanslag richten 

 Buiging uitvoeren. 

Na beëindiging van de buiging keert de gereedschapshouder terug tot op 20 mm 
van de cilinder. 

 

 

Verwijder de ingevoerde terugslagbegrenzing. 

Voor het beëindigen van de terugslagbegrenzing moet de waarde, die u onder de functie F6 

ingevoerd heeft, weer op nul gezet worden. 

 

 Toets   en dan  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F6 Terugloop naar F1  

Terugloop:    20.0mm 

 

 

 Terugslag (terugloop) 0 mm invoeren en met  bevestigen.  

De terugslagbegrenzing is uitgeschakeld. 

 Voor het verlaten  indrukken. 
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9.3 Buigen met de herhaaltoets  

Rails van hetzelfde materiaal en met dezelfde doorsnede kunnen door het inschakelen van de 

herhaalfunctie zonder nabuigen naar de ingevoerde waarde gebogen worden. Het buigen met 

de herhaaltoets is alleen bij de functie F1 „Buigen en nabuigen“ mogelijk. Het activeren van de 

herhaaltoets wordt door de toevoeging Wh in de display weergegeven.  

Een rail met de functie F1 buigen.  

De gecorrigeerde buighoek van deze laatste gebogen rail blijft bewaard.  

Aansluitend kunnen rails van hetzelfde materiaal en met dezelfde doorsnede zonder meten van 

de terugvering gebogen worden.  

Hiervoor moet u eerst op de herhaaltoets  drukken en vervolgens de “Buigtoets” activeren.  

 

Procedure: 

1. Rail met  buigen.  

2. Rail wegnemen. Nieuwe rail plaatsen.  

3. Herhaaltoets  indrukken.  

 Op het display verschijnt: 
 

F1  < IST:     0.0° 

Wh  < SOL:     0.0° 

   -I IST:    70.0mm 
   -I SOL:     0.0mm 

 

4. “Procestoets” indrukken totdat de aanslag de gewenste positie heeft bereikt.  

5. Rail invoeren en naar de lengte-aanslag richten  

6. “Buigtoets” activeren en ingedrukt houden. 

   De rail wordt gebogen. 

7. De “Buigtoets” loslaten, zodra het buigproces beëindigt is. 

8. Rail wegnemen. Nieuwe rail plaatsen. 

9. De punten 4 tot 8 net zo lang herhalen als gewenst is. 

10. Voor het verlaten van de herhaling:  indrukken. 
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9.4 Buigen van rails tot 5 mm dikte (F8 Buigen zonder 

nabuigen)  

Bij deze rails kan de terugvering niet precies gemeten worden.  

Deze rails worden zonder meting van de terugvering gebogen. Aansluitend de gebogen hoek 

nameten en indien nodig een grotere hoek invoeren en opnieuw buigen. Dit proces zo vaak 

herhalen totdat u de gewenste hoek heeft bereikt. 

 

 Toets   en dan  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F8  < IST:     0.0°  

    < SOL:     0.0° 

   -I IST:    70.0mm 
   -I SOL:     0.0mm 

 Beenlengte (-I SOL) invoeren en met  bevestigen. 

 Buighoek (< SOL) invoeren en met  bevestigen.  
  

 “Procestoets” indrukken totdat de aanslag de gewenste positie heeft bereikt. 

 Rail invoeren en naar de lengte-aanslag richten 

 

 Opmerking! 

Bij het buigen draaien de benen van de rail in de pijlrichting.  
Dit draaigebied bij het buigen van lange rails beveiligen. 

 

 “Buigtoets” activeren en ingedrukt houden totdat het buiggereedschap volledig 

teruggekeerd is. 

 Rail wegnemen. 

Gebogen hoek nameten. 

 Als de gewenste hoek niet bereikt wordt, moet een grotere hoek ingevoerd worden. 

 Dit proces zo lang herhalen totdat u de gewenste buighoek heeft bereikt. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
BGD5.1  

DGM Techniek   Havenkade 31  | 2984 AA  | Ridderkerk | NL  | Tel +31 85 87 69 30 5 | www.dgmtechniek.nl 

 

NL 
 

10 Gereedschappen voor Z-buigingen 

 
 

10.1 Toepassingsgebied 

Met de gereedschappen voor Z-buigingen kunnen koper- en aluminiumrails worden gebogen:  

De maximale doorsnede bedraagt: 

 voor gereedschappen voor Z-buigingen (klein), bestelnr.: 31671 

  voor aluminium:  120 x 10 

  voor koper:    80 x 8 

       60 x 10 

 voor gereedschappen voor Z-buigingen (groot), bestelnr.: 31188 

  voor aluminium:  120 x 10 

  voor koper:  120 x 10 

 

De maximale getrapte hoogte voor de respectievelijke doorsnede kunnen aan de tabel worden 

ontleend. 

Na een slagbegrenzing kunnen ook kleinere traphoogtes worden gebogen.  

De slaginstelling voor: 

  Traphoogte = materiaaldikte 

zijn eveneens in de tabel opgenomen. 

De in de tabel genoemde waardes zijn oriëntatiewaardes. De precieze instelwaardes worden 

door het materiaal bepaald en moeten door proefbuiging worden vastgesteld. 

10.2 Montage van gereedschap voor Z-buigingen 

 Verwijder de buigwang uit het werkblad (19) . 

 Het gereedschap voor Z-buigingen deel 2 (B) aan de gereedschaphouder (2) 

bevestigen (schroef M6 x 70).  

 Het gereedschap voor Z-buigingen deel 1 (A) in de houder van de buigwang plaatsen. 
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10.3 Buigen 

Z-buigingen kunnen worden uitgevoerd met het programma Handbediende buigen. 

 

 Opmerking:  

Voorafgaand aan elke buigbewerking moet het buiggereedschap deel 1 met behulp van de te 

buigen rail parallel aan de maatband op de tafel worden uitgericht. 

Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen leidt tot afwijkingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.1 Tipbediening 

Wilt u langzaam het gewenste niveau bereiken, dan bedient u de buigtafel in de tipbediening. 

Daartoe kies u het programma Tipbediening. Tijdens dit programma blijft de 

gereedschapshouder staan, zodra u de “Buigtoets” los heeft gelaten. 

 Lengte-aanslag demonteren (zie hoofdstuk 6.14.1 Demontage van de lengteaanslag 

 ). 

  en  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F7  < IST:     0.0mm 

    < SOL:     0.0mm 

 

 

 

 Hub (< SOL) invoeren en met  bevestigen.  

 Rail plaatsen. 

 Lengte van het been instellen aan het meetlint instellen. 
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 “Buigtoets” activeren en vasthouden, totdat het gewenste niveau gebogen is.  

De gereedschapshouder (2) gaat zolang vooruit totdat de “Buigtoets” ingedrukt 
wordt. Als de “Buigtoets” losgelaten wordt, blijft de gereedschapshouder staan. 
of: 
De gereedschapshouder gaat vooruit totdat de ingevoerde hub bereikt is en blijft 
dan staan. 

 “Buigtoets” loslaten. 

De gereedschapshouder (2) blijft staan. 

   indrukken.  

De gereedschapshouder (2) gaat terug. 
of: 
 

10.3.2 “Hub-trip” 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F2  < IST:     0.0mm 

    < SOL:     0.0mm 

   -I IST:   130.0mm 
   -I SOL:     0.0mm 

 Beenlengte (-I SOL) invoeren en met  bevestigen.  

 Hub (< SOL) invoeren en met  bevestigen.  

 “Procestoets” indrukken totdat de aanslag de gewenste positie heeft bereikt. 

 Rail plaatsen. 

 “Buigtoets” activeren en vasthouden, totdat het gewenste niveau gebogen is.  

De gereedschapshouder (2) gaat zolang vooruit totdat de “Buigtoets” ingedrukt 
wordt. Als de “Buigtoets” wordt losgelaten, keert de gereedschapshouder terug. 
of: 
De gereedschapshouder beweegt naar voren tot de ingegeven hub bereikt is en 
keert dan terug. 

 

 “Buigtoets” loslaten. 

De gereedschapshouder (2) keert in ieder geval nu terug. 
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10.4 Gereedschappen voor Z-buigingen (klein), bestelnr.: 

31671 

 

 

 

Minimale plaatsingsmaat  L minimaal  = 23 mm 

Buigradius   R  = 7,5 mm 

Trapbreedte  B  = 21 mm 

 

Materiaal Breedte x dikte Max. traphoogte 
H max (mm) 

Traphoogte 
H (mm) 

In te stellen slag 
(mm) om 

traphoogte H te 
buigen 

Aluminium 50 x 4 16 4 9 

 40 x 8 18 8 6,8 

 80 x 8 18 8 6,8 

 60 x 10 21 10 5,8 

 120 x 10 9 - - 

     

Koper 60 x 5 17,5 5 7,8 

 40 x 8 20 8 6,8 

 80 x 8 18 8 6,8 

 40 x 10 19 10 6 

 60 x 10 10 10 6 

 

De in de tabel genoemde waardes zijn oriëntatiewaardes. De precieze instelwaardes worden 

door het materiaal bepaald en moeten door proefbuiging worden vastgesteld. 
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10.5 Gereedschappen voor Z-buigingen (groot), bestelnr.: 

31188 

Minimale plaatsingsmaat  L minimaal  = 39 mm 

Buigradius   R  = 10 mm 

Trapbreedte  B  = 37 mm 

 

Materiaal Breedte x dikte Max. traphoogte 
H max (mm) 

Traphoogte 
H (mm) 

In te stellen slag 
(mm) om 

traphoogte H te 
buigen 

Aluminium 50 x 4 22 4 9 

 40 x 8 25 8 6,2 

 80 x 8 25 8 6,2 

 120 x 10 28 10 4,2 

     

Koper 40 x 6 23,5 6 6,8 

 80 x 6 23,5 6 6,8 

 60 x 8 25 8 6 

 80 x 8 25 8 6 

 40 x 10 26 10 4,8 

 120 x 10 25,5 10 4,8 

 

De in de tabel genoemde waardes zijn oriëntatiewaardes. De precieze instelwaardes worden 

door het materiaal bepaald en moeten door proefbuiging worden vastgesteld. 
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11 Hoogkant buiggereedschap bestelnr. 31221 

11.1 Toepassingsgebied: 

Met het hoogkant buiggereedschap kunnen koper- en aluminium rails tot een doorsnede van 

max. 50 x 10 mm. gebogen worden.  

De maximale buighoek hangt af van de railbreedte. 

 Breedte: Dikte Buighoek max. 

 tot 40 mm tot 10 mm 90° 

 50 mm  tot 10 mm 45° 

Het hangt af van de breedte van de rail, welke drukstukken (18) gebruikt worden.  

Er is een set drukstukken geschikt voor railbreedtes 20 mm en 30 mm en een set voor de 

railbreedtes 40 mm en 50 mm.  

De railbreedte is op de drukstukken aangegeven. 

 

 
Let op:  

Door ongunstige combinaties van lengtes en hoeken kunnen aanbouwdelen van de buigtafel 

of de te buigen rail worden geraakt. 

Toets Buigen onmiddellijk loslaten Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot 

beschadiging van de buigtafel. 

 

11.2 Montage van gereedschap voor hoogkant buigen 

 

 Verwijder de buigwang en de beide kunststof stoppen uit het werkblad (19).  

 Het hoogkant buiggereedschap op het werkblad (19) plaatsen. 

 De bevestigingsbussen (17) uittrekken en het hoogkant buiggereedschap aan de 

gereedschaphouder (20) schuiven. 

 Laat de bussen (17) los.  

 De opsluitstiften (15) van de bevestigingsbouten (17) moeten achter de  
 gereedschaphouder (20) grijpen. 
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11.3 De nodige drukstukken (18), bijv. voor de railbreedtes 40 

/ 50 mm, met de vlakke kant tegen de rail plaatsen.  

Voor het buigen van Z-hoeken de drukstukken voor 

railbreedte 20 / 30 mm plaatsen als de slag niet 

toereikend is. Biegen 

Zum Hochkantbiegen darf nur die Funktion Tippbetrieb  +  verwendet werden. 

 Die Schiene in das Hochkantbiegewerkzeug einschieben. 

 Schenkellänge festlegen. 

 Die Schiene durch leichtes Andrehen der Klemmschrauben (16.1) und (16.2) im 

Biegewerkzeug fixieren. 

  und  drücken. 

  drücken. 

In der Anzeige erscheint: 
 

F7  < IST:     0.0mm 

    < SOL:     0.0mm 

 

 

 Hub (< SOL) eingeben und mit  bestätigen.  

 Den Taster Biegen betätigen und solange halten bis das Hydraulikaggregat abschaltet. 

 Nach dem Biegen bleibt das Hochkantbiegewerkzeug stehen. 
    

 
Achtung:  

Zuerst Schraube Pos. 16.1 losdrehen, dann Pos. 16.2.  

 Klemmschrauben lösen. 

  drücken. 

Die Werkzeugaufnahme (12) fährt in die Ausgangsposition zurück 

 Schiene aus dem Hochkantbiegewerkzeug herausnehmen. 

Den gebogenen Winkel nachmessen. 

 Falls nötig den Hub vergrößern. 

 Diesen Vorgang wiederholen, bis der gewünschte Biegewinkel erreicht ist. 

 

 Hinweis:  

Bei der Demontage des Hochkantbiegewerkzeuges die beiden Kunststoffstopfen 

in die Arbeitsplatte stecken. 
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 Extra buiggereedschap voor bochten met korte zijarmen, bestelnr.: 31850 

12 Buigstuk korte vanen nr. 31850 

 

12.1 Toepassingsgebied 

Met het extra buiggereedschap, bestelnr.: 31850, kunnen buigbewerkingen met kleine zijarmen 

tot 25 mm uitgevoerd worden.  

 

De maximale doorsnede bedraagt: 

voor aluminium: 120 x 10 

voor koper: 120 x 6 

 80 x 8 

 60 x 10 

 

12.2 Montage extra buiggereedschap 
 

 
 

 Verwijder de buigwang (12) uit het werkblad (19). 

 Buigradius (rond) (9) afschroeven. 

 Druppelvormige buigradius aanschroeven. 

 Buigwang (12) in het werkblad (19) plaatsen. 

 Extra buiggereedschap voor de drukstukken (3) plaatsen. Erop letten dat het extra 

gereedschap aan de bovenkant achter de drukstukken grijpt. 

 

 Opmerking:  
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Druppelvormige buigradius alleen samen met het extra buiggereedschap gebruiken! 

 

12.3 Buigen  

 

Zie hoofdstuk 10  buigen blz. 17 
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13 Functietabel / snelgids 

Een functie wordt door het indrukken van de toets  en een nummer ingetoetst. 

Voor de functies F1, F2 en F3 zijn er de volgende toetsen:   , ,   

  

Fnc Betekenis 

F0 Stand-by 

F1 of  

 

Buigen en nabuigen 

Hoek invoeren 
“Buigtoets” activeren 
De terugvering van de rail wordt gemeten.  
De rail wordt zo lang gebogen totdat de ingegeven hoek bereikt wordt. 

F2 of 

 

“Hub-trip” 

Voor niveau buigen 
Hub invoeren. 
De gereedschapshouder beweegt zolang naar voren totdat de “Buigtoets” geactiveerd 
wordt of totdat de ingestelde hub bereikt is.  
Na het loslaten van de “Buigtoets” of het bereiken van de ingestelde hub, keert de 
gereedschapshouder terug. 

F3 of 

 

Programma uitvoeren 

F4 Programma maken 

F5 huidige hoeken  

verschijnen, wanneer u een rail tegen de drukstukken duwt. 

F6 Terugloop in F1;  

Hubwaarde voor terugslagbegrenzing invoeren 
Na het volgende buigproces blijft het buiggereedschap op de ingevoerde hubwaarde 
staan. 

F7 Tipbediening 

voor het buigen van niveaus en rechtop buigen 
Hub invoeren. 
De gereedschapshouder beweegt zolang naar voren totdat de “Buigtoets” geactiveerd 
wordt of totdat de ingestelde hub bereikt is.   
Na het loslaten van de “Buigtoets” of het bereiken van de ingestelde hub, blijft de 
gereedschapshouder staan.  
Zodra de gereedschapshouder terugkeert naar de startpositie,  

Toets indrukken. 
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F8 Buigen  

Hoek ingeven 
“Buigtoets” activeren 
De rail wordt zonder meten en correctie van de terugvering (voor rails korter dan 5 mm 
dikte) op de ingegeven hoek gebogen. 

F9 Verwijzen naar  

Controle-rail plaatsen. 
“Buigtoets” activeren. 
De nulstand van het buiggereedschap wordt nu gereset. 

 

 

 

14 Instelmogelijkheden voor de gebruiker in het menu  

 

In het menu kunt u een aantal instellingen van de BGD, zoals taal, maateenheid voor lengtes, 

etc., wijzigen. 

U heeft alleen toegang tot„Gebruikersniveau“ en tot „Installateurniveau“. De andere menu-items 

zijn geblokkeerd voor de gebruiker. 

Met de toetsen  en  komt u van de ene parameter in de volgende.  

Door het activeren van  worden nieuw ingevoerde waarden opgeslagen. 

 

De waarden, die u wijzigt, moet u op voorhand noteren, zodat u de buigtafel, indien nodig, weer 

terug kunt zetten naar de ingestelde waarden van voor de werkzaamheden. 

Als u de nieuw ingevoerde waarde niet wilt opslaan, drukt u niet op , maar op de toets 

 of . De oorspronkelijke waarde blijft behouden. 
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14.1 Gebruikersniveau 

 

Parameters en invoermogelijkheden van het „Gebruikersniveau“ 

 

Parameter Functie 

P 0 Factor voor het buigproces (correctie voor de factor zie pagina Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd.) 

P 1 Factor voor de hub (in de fabriek ingestelde waarde 1800) 

P 2 Overschakelen van inches naar mm 

Instelling Weergave 

in  

0 mm 

1 inches 
 
 

P 3 Lengte-aanslag in- of uitschakelen 

Instelling Lengte-

aanslag 

0 uit 

1 aan 
  

P 5 Taal 

Instelling Taal 

0 Engels 

1 Duits 
 
 

P 6 Apparaat-ID; toont de hardwarepositie (kan niet veranderd worden) 

P 7 huidige softwareversie van het apparaat (kan niet veranderd worden) 

P 40 Aantal decimalen bij lengte-aanslag 

P99 Aantal totaal uitgevoerde slagen of buigingen (kan niet veranderd worden) 
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Om op het „Gebruikersniveau“ te komen, gaat u als volgt te werk: 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersniveau 

 

 

 

 

 Met  bevestigen.  

Op het display verschijnt bijvoorbeeld 1502: 
 

   Gebruikersniveau 

   P  0       1502 

 

 

 

 

 

Met de volgende toetsen kunt u de individuele parameters van het „Gebruikersniveau“ bekijken:  

; . 

 

 

Parameters wijzigen 

 

 Nieuwe waarde invoeren. 

 Met  bevestigen.  

De oude waarde wordt overschreven en de volgende parameter wordt weergegeven.   

 

 Voor het verlaten van het „Gebruikersniveau“: 

 indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersniveau 
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 Weer  indrukken. 

Op het display verschijnt kort: 
 

   Gebruikersniveau 

 

 

Opslaan in EEprom 

De waarden zijn nu opgeslagen. 

 

U bent nu weer terug in de normale bedrijfsmodus. 
 

F1 Buigen + nabuigen 

F2 “Hub-trip” 

F3 Prog. uitvoeren 

F4 Prog. maken 
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14.2 Installateurniveau 

Parameters en invoermogelijkheden van het „Installateurniveau“ 

 

Para

meter 

Functie 

P1 Meting alternatieve terugvering 

Instelling Weergave in  

0 Standaardwaarde. Deze waarde niet wijzigen.  

1 De meting van de alternatieve terugvering bevindt in de 

ontwikkeling. 
  

P2 Referentiewaarde voor de lengte-aanslag.  

Deze waarde mag alleen bij reparaties veranderd worden. 

P3 Nulpuntverschuiving voor “Hub-trip”. Standaard is 0,0 mm. 

Na verandering van het nulpunt moet de buigtafel uit- en weer ingeschakeld worden, 

zodat deze verandering toegepast wordt. 

P6 Weergave van de hoek in de buigmodus F1 

Instelling Display Voorbeeld 

0 Alleen nominale waarde 

 
 

1 Nominale en werkelijke 

waarde 

 
 

2 Tijdens het buigen wordt de 

waarde van de terugvering 

na de eerste buigpoging 

getoond. Dit is een service-

functie 

 
 

3 daadwerkelijk gebogen 

hoek wordt getoond. 

 

F1 
    < SOL:     0.0° 
   -I IST:     0.0mm 
   -I SOL:    70.0mm 

F1  < IST:     0.0° 
    < SOL:     0.0° 
   -I IST:     0.0mm 
   -I SOL:    70.0mm 
 

F1  Bieg1:     0.0° 
    < SOL:     0.0° 
   -I IST:     0.0mm 
   -I SOL:    70.0mm 
 

F1  Winkel:    0.0° 
    < SOL:     0.0° 
   -I IST:     0.0mm 
   -I SOL:    70.0mm 
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Om in het menu „Installateurniveau“ te komen, gaat u als volgt te werk:  

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersnvieau 

 

 

 

  indrukken.  

Op het display verschijnt: 
 

  Installateurniveau 

 

 

 

  indrukken.  

Op het display verschijnt: 
 

  Installateurniveau 

                  0 

 

  Codewort ingeven 

 

 Het codewoord is 4040. 

 Met  bevestigen.  

Op het display verschijnt bijv.: 
 

  Installateurniveau 

   P  1          0 

 

 

 

 

Met de volgende toetsten kunt u de individuele parameters van het niveau 

„Installateurniveau“ bekijken:  

 of   . 
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Parameters wijzigen 

 

 Nieuwe waardeinvoeren. 

 Met  bevestigen.  

De oude waarde wordt overschreven en de volgende parameter wordt weergegeven.  

 

 

 Voor het verlaten van het „Installateurniveau“: 

 indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

  Installateurniveau 

 

 

 

 

 Weer  indrukken. 

Op het display verschijnt kort: 
 

  Installateurniveau 

 

 

Opslaan in EEprom 

 

De waarden zijn nu opgeslagen. 

U bent nu weer terug in de normale bedrijfsmodus 
 

F1 Buigen + nabuigen 

F2 “Hub-trip” 

F3 Prog. uitvoeren 

F4 Prog. maken 
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15 Correctie van de buigfactor 

Worden de gebogen hoeken steeds met een constante waarde hoger of lager dan de 

ingevoerde hoeken weergegeven,  

bijv.  gebogen hoek altijd  59,5 graden 

       ingestelde hoek  60    graden 

dan moet de omrekenfactor (impulsmoment/graad) gecorrigeerd worden. 

Dit is al in de fabriek ingesteld, en moet nu veranderd worden, wanneer een feitelijke afwijking 

ontdekt wordt. 

 

 
Correctie van de buigfactor 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersniveau 

 

 

 

 

 Met  bevestigen.  

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersniveau 

   P  0       1502 

 

 

 
De factor wordt weergegeven:  1502 
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 De factor als volgt corrigeren: 

 

                           Verschil = ingestelde hoek min gebogen hoek 

ingestelde hoek  60    graden      59,5 graden  

gebogen hoek -59,5 graden   -60    graden 

   + 0,5 graden    -  0,5 graden   

 

 1 impuls gelijk aan 0,06 graden. 

 

 

 

Vb: +0,5 grad. : 0,06 grad. = ca. +8 imp.  Vb: -0,5 grad. : 0,06 grad. = ca. - 8 imp 

 

 
Dat betekent: 
 Ingestelde 
factor plus 8 
impulsen           
Ingestelde factor 
min 8 impulsen 
 
Voorbeeld: 
 - ingestelde factor is:  1502  1502 
  plus 8 min 8 
 - Nieuwe ingestelde factor:  1510  1494 

 

 De nieuwe factor invoeren. U moet het gehele getal invoeren. 

 

 Opmerking! 

Er kunnen alleen waarden van 1470 tot en met 1530 ingevoerd worden.  

 Met  bevestigen. De volgende parameter wordt getoond.   

 

 Voor het opslaan van de nieuw ingevoerde waarde: 

 indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersniveau 

 

 

 

 
 

= impulsen 
Verschil 

0,06 graden 

Is de gebogen hoek groter dan de 

ingestelde hoek, dan worden de 

berekende impulsen van de ingestelde 

factor afgetrokken. 

Is de gebogen hoek kleiner dan de 

ingestelde hoek, dan worden de 

berekende impulsen bij de ingestelde 

factor opgeteld. 
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 Weer   indrukken. 

Op het display verschijnt kort: 
 

   Gebruikersniveau 

 

 

Opslaan in EEpro 

 

De waarden zijn nu opgeslagen. 

U bent nu weer terug in de normale bedrijfsmodus s 
 

F1 Buigen + nabuigen 

F2 “Hub-trip” 

F3 Prog. uitvoeren 

F4 Prog. maken 
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16 Programma maken (functie 4) 

Er kunnen 99 programma´s worden ingevoerd en opgeslagen. In een programma kunnen 25 

verschillende buigingen worden ingevoerd. Er zijn alleen lengtes tot 800,0 mm mogelijk. 

Voor het maken van een programma en daarna het uitvoeren van een programma maakt u een 

overzicht waarbij de rail bij de individuele buigingen geplaatst moeten worden. Het programma 

toont en gaat alleen naar de ingevoerde waarden. 

 

Beschrijving van het toetsenbord 

 
Programme uitvoeren 

 
Start 

 
dient voor het invoeren van de codenummers 

 
verwijderen van een invoer 

 
bevestigen van de invoer 

 

toegang tot het menu 
Bij de programma-invoer: Opslaan en programma-einde. 
Alle programma-stappen achter de huidige reeks 
worden verwijderd.  

 

wijzigt de buiging in het hub-trajet en omgekeerd, 
wanneer de cursor zich in de eerste regel bevindt. 

 

Komma. Door het indrukken kan een waarde achter de 
komma ingevoerd worden. 

,  
om voor- of achteruit te gaan 

 

Mogelijke symbolen op het display 

< 
stelt de cursor voor.  
geeft aan, op welke plek ingevoerd kan worden. 

Satz Nummer van de buiging 

>> betekent, dat deze reeks of deze buiging nog niet opgeslagen is. 

>…< betekent, dat deze reeks of deze buiging opgeslagen is. 

Het programmanummer kan direct via het toetsenbord ingegeven worden of via de toetsen  

,  gekozen worden.  
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16.1 Maken van een programma 

  en  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt bijvoorbeeld: 
 

F4 Prog. nummer:  1< 

     

   Prog. verwijderen 

   Programma vrij 

 

 Via het toetsenbord of de toetsen ,  het gewenste programmanummer 

selecteren.  

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 

 

F4  < SOL:     0.0° 

   -I SOL:     0.0mm           
     Modus: Buigen 

Prog:  1  reeks>>  1 

 Hoek (< SOL) invoeren. 

 Met  bevestigen.  

 Beenlengte (-I SOL) invoeren. 

 Mett  bevestigen.  

De volgende reeks (buiging of “Hub-trip”) kan ingevoerd worden.  

 

Wijzigen van buigen naar “Hub-trip” 

 Toets  indrukken.  

Op het display verschijnt: 

 

F4  < SOL:     0.0mm 

   -I SOL:     0.0mm           
    Modus: “Hub-trip” 

Prog:  1  reeks>>  2 
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 Hub (< SOL) invoeren. 

 Met  bevestigen.  

 Beenlengte (-I SOL) invoeren. 

 Met  bevestigen.  

De volgende reeks (buiging of “Hub-trip”) kan ingevoerd worden. 

 Deze stap zo vaak herhalen als gewenst.  

 Voor het opslaan van het programma  indrukken. 

 Voor het beëindigen van de programma-invoer  indrukken.  

Op het display verschijnt: 
 

F1 Buigen + nabuigen 

F2 “Hub-trip” 

F3 Prog. uitvoeren 

F4 Prog. maken 
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16.2 Verwijderen van een programma 

  en  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F4 Prog. nummer:  1< 

     

   Prog. verwijderen 

   Programm bezet 

 

 Via het toetsenbord of de toetsen ,  het gewenste programmanummer 

selecteren.  

  indrukken. 

 Cursor staat bij Prog. verwijderen. 

   indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F4 Prog. nummer:  1< 

     

    

   Programma vrij 
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16.3 Programma wijzigen 

Om een opgeslagen programma te wijzigen, moet u de cursor naar de waarde verplaatsen, die 

veranderd moet worden en overschrijf deze. Nu zo vaak  indrukken totdat de volgende 

reeks opgeroepen wordt. De ingevoerde waarde is opgeslagen, wanneer u de programma-

invoer door het drukken op de toets  beëindigt.  

Moet de modus van een buiging van buigen in “Hub-trip” of omgekeerd gewijzigd worden, moet 

de cursor zich in de eerste regel van deze bocht of deze reeks bevinden. Nu kan door het 

drukken op de toets  de modus gewijzigd worden. Bevindt de cursor zich in een andere 

regel, dan is een wijziging van de modus niet mogelijk. 

De programmawijzigingen moet u door het drukken op de toets beëindigen. Drukt u op de 

toets  dan worden alle programma-stappen, die na de huidige op het display zichtbare 

buiging nog opgeslagen waren, verwijderd.    

 

  en  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F4 Prog. nummer:  1< 

     

   Prog. verwijderen 

   Programma bezet 

 Via het toetsenbord of de toetsen ,  het gewenste programmanummer 

selecteren.  

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F4  < SOL:    60.0°< 

   -I SOL:   100.0mm           
     Modus: Buigen 

Prog:  1  reeks >  1< 

 

 De reeks kiezen, die gewijzigd moet worden. Hier < SOL 60.0° 

 Waarde wijzigen.  
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 Met  bevestigen. 

 

 Opmerking! 

Wijzigingen van de hoek of de hub (< SOL) worden dan pas opgeslagen, wanneer ook 

de waarde van het lengte-aanslag (I SOL) bewaard wordt door op Enter te drukken.  

 I SOL ook met  bevestigen. Anders wordt de wijziging niet opgeslagen. 

  indrukken.  

De wijzigingen zijn opgeslagen.  
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16.4 Programma-stappen verwijderen 

Het is mogelijk de laatste programma-stappen te verwijderen. Individuele programma-stappen 

midden in een programma kunnen niet verwijderd worden. Om de laatste programma-stappen 

te verwijderen, gaat u naar de reeks, die nog gebogen moet worden en sla het programma op. 

Alle reeksen na deze reeks worden daardoor verwijderd. 

  en  indrukken. 

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F4 Prog. nummer:  1< 

     

   Prog. verwijderen 

   Programm bezet 

 Via het toetsenbord of de toetsen ,  het gewenste programmanummer 

selecteren.  

  indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

F4  < SOL:    60.0° 

   -I SOL:   100.0mm           
     Modus: buigen 

Prog:  1  reeks >  1< 

 

 Tot naar de reeks gaan, die bewaard moet blijven. 

  indrukken. 

  indrukken.  

De wijzigingen zijn opgeslagen.  
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17 Programma uitvoeren (functie F3) 

Met de functie F3 worden de ingevoerde programma´s getoond. Hiervoor voert u het nummer 

van het gewenste programma in of selecteert u er een. Vervolgens wordt nog het aantal te 

buigen rails ingevoerd.  Als het programma gestart wordt, geeft het aan welke hoek gebogen 

wordt en naar welke maat de lengte-aanslag gaat. Als een rail klaar is gebogen, begint het 

programma, zolang het ingevoerde aantal stuks nog niet bereikt is, automatisch opnieuw met 

het programma.  

Voor het uitvoeren van een programma, gaat u als volgt te werk: 

1.  indrukken. 

2.  indrukken. 

Op het display verschijnt bijvoorbeeld: 
 

F3 Prog. nummer:  1< 

     

   Stuk:        1 

   Programmma bezet 

 

3. Via het toetsenbord of de toetsen ,  het gewenste programmanummer 
selecteren.  

4.  indrukken. 

5. Het aantal te buigen rails per stuk: invoeren. 

6.  indrukken. 

7.  indrukken. 

Op het display verschijnt bijvoorbeeld: 

 

F3  < SOL:    20.0° 

   -I SOL:   100.0mm           
     Modus: buigen 

Prog:  1  reeks    1 

8. Procesknop indrukken totdat de aanslag de gewenste positie heeft bereikt. 

9. Rail invoeren en naar de lengte-aanslag richten. 

 

 Opmerking! 

Bij het buigen draaien de benen van de rail in de pijlrichting. 
Dit draaigebied bij het buigen van lange rails beveiligen. 

 

10. “Buigtoets” indrukken en ingedrukt houden totdat het buiggereedschap volledig 

teruggekeerd is. 

11. Rail wegnemen. 
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12. De volgende buiging wordt getoond. 

In het display verschijnt bijvoorbeeld.  

 

F3  < SOL:    20.0mm 

   -I SOL:   190.0mm           
     Mode: “Hub-trip” 

Prog:  1  reeks    2 

13. De punten 8 tot 12 zo vaak herhalen als het programma voorschrijft.  

14. Als het programma uitgevoerd is, verschijnt automatisch weer het startscherm op de 
display. 

 

F1 Buigen + nabuigen 

F2 “Hub-trip” 

F3 Prog. uitvoeren 

F4 Prog. maken 
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18 Hydraulisch aggregaat HA3 BGD 400V 

 

 

Opbouw: 

Op het oliereservoirdeksel zijn een olievulschroef met ontluchtingsklep (3) en een oliemeter (4) aangebracht. 

Oliemeter (4): 

De meetstaaf van de oliemeter moet zich tussen de beide markeringen bevinden. Bevindt het oliepeil zich bij 
de onderste markering, dan moet olie worden bijgevuld. 

Ontluchtingsklep (3): 

Bij een schuine stand sluit de ontluchtingsklep (geen uitstromende olie). 

In verticale positie (werkpositie) kan samen met de ontsnappende lucht tevens een lichte olienevel 
ontsnappen. De daardoor op hydraulische apparaten ontstane oliefilm moet van tijd tot tijd worden 
verwijderd. 
 

 

Let op! 

Het apparaat mag niet liggend worden ingeschakeld. Er bestaat gevaar dat de pomp geen olie 
aanzuigt en daardoor wordt beschadigd. 

 
Bedrijf 

 Inbedrijfstelling gebeurt door indrukken van de toets Buigen op de buigtafel BGD. 

 

 OPMERKING! 

 Let erop dat de olietemperatuur tijdens het bedrijf niet hoger wordt dan 70° C. 

 De druk kan pas weer worden opgebouwd, nadat de schakelaar wordt losgelaten en dan 

opnieuw bediend wordt. 
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19 Foutmeldingen 

 

Display BGD Foutbeschrijving  Oplossing 

 

De buiging wordt niet tot 

het einde uitgevoerd.  

“Buigtoets” te vroeg 

losgelaten. 

“Buigtoets” nieuw 

indrukken en zolang 

ingedrukt houden totdat de 

buiging beëindigd is. 

 
 

Er is een te grote hub 

ingevoerd. 

Max. 100 mm mogelijk 

Kleinere hub invoeren 

 
 

Er is een te kleine hoek 

ingevoerd. 

Min. 0,5° mogelijk 

Grotere hoek invoeren. 

 
 

Er is een te grote hoek 

ingevoerd. 

Max. 93° mogelijk 

Kleinere hoek invoeren. 

 
 

Het nulpunt is niet 

ingevoerd. 

“Buigtoets” te vroeg 

losgelaten. 

“Buigtoets” indrukken en 

zolang ingedrukt houden 

totdat het buiggereedschap 

terugkeert. 

 

 

Code is ingevoerd en bij 

de volgende stap wijzigt 

het display niet.  

De code was verkeerd. 

Juiste code invoeren 

 
 

Opmerking: 
Buigen afgebroken 
Clear toets beëindigt 
Opmerking 

Opmekring: 
Max:         100.0 
Clear toets beëindigt 
Opmerking 
 

Opmerking: 
Min:          .0.5 
Clear toets beëindigt 
Opmerking 
 

Opmerking: 
Verwijzing afgebroken 
Clear toets beëindigt 
Opmerking 

 Gebruikersniveau 
             4711 
 
  Codewoord invoeren 

Opmerking: 
Max:          93.0 
Clear toets beëindigt 
Opmerking 
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Aantal buigingen tot nu toe weergeven 

   indrukken. 

Op het display verschijnt: 
 

   Gebruikersniveau 

 

 

 

 

 

 

  Met  bevestigen.  

Op het display verschijnt P0: 
 

   Gebruikersniveau 

   P  0       1502 

 

 

 

 Nu tot en met parameter 99 doorgaan. 

 Het aantal buigingen tot nu toe wordt weergegeven. 

 2 keerl  indrukken, om in de normale bedrijfsmodus te komen. 
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19.1 Opstelling 

 De BGD moet:  

 op een vlakke ondergrond staan  

 een stevige voet hebben 

 over voldoende werkruimte beschikken. 

 De BGD mag alleen gebruikt worden met aangetrokken rem van de juiste rollen. 

 Stekkers en stopcontacten moeten gemakkelijk te bereiken zijn 

 

19.2 Montagebesturing 

 
Let op! 

De netstekker mag pas in het stopcontact gestoken worden, als alle andere stekkers 

van de besturing zijn bevestigd.  

Niet-naleving kan leiden tot beschadiging van de BGD´s. 

 

1

1

2
 

 

1. 3 schroeven met onderliggende rails uit de besturingsplaat draaien.  

2. Netstekker van de besturing door het grote ovale gat steken. 

3. Besturing zo ver mogelijk op de bovenste plaat schuiven. 

4. Besturing met schroeven (1) en onderliggende rails los op de buigtafel schroeven.  

5. Besturing zo ver mogelijk uit de buigtafel draaien.  
Het bevestigen van de stekker is dan gemakkelijker.  

6. Alle stekkers hebben een andere stekkerinzet. De stekkers insteken en vastschroeven.  

7. Besturing tot aan de aansalg in de tafel schuiven.  
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8. Schroef (2) inschroeven en vastdraaien.  

9. Schroeven (1) vastdraaien.  

10. Achterste afneembare plaat wat optillen en uit de houder halen.  

11. Netstekker met kabel langs de hydraulische aggregaat leggen en van de wagen nemen. 
De ruimte tussen de bodemplaat van de wagen en de onderkant van de achterste plaat is 
zo groot, dat de kabel hier door past.  

12. De plaat weer terughangen.  

13. Netstekker insteken. 

14. Noodstopschakelaar eruit trekken. 

Nulpunt instellen (zie hoofdstuk 8 Beschrijving van het toetsenbord 

 

 

 
 
 

 
Buigen en nabuigen 

 
Met vooraf ingestelde slaglengte werken 

 
Pogramma uitvoeren 

 

Herhaling van F1 
Het buigen wordt zonder nabuigen uitgevoerd. 

 
Dient voor het invoeren van de codenummers 

 
Verwijderen van een invoer 

 
Bevestigen van de invoer  

 
Toegang tot het menu 
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Wijzigt het teken 

 

Dient voor het invoeren van de waarde achter de 
komma 

,  
Worden gebruikt voor het voor- of achteruit bladeren  

15.  pagina 12). 

16. Als de motor draait, maar de gereedschapshouder van de BGD niet naar voren gaat, kan 
de draairichting van de motor als volgt gewijzigd worden 

17. Netstekke ruit het stopcontact halen.  

 

 Opmerking! 

De netstekker mag niet gedemonteerd worden. 

18. In de netstekker bevinden zich 2 draaibare stekkercontacten. 
Een schroevendraaier in de daarvoor bestemde gleuf X steken en het stekkercontact met 
180° draaien. 

 

19. Netstekker weer terug in het stopcontact steken. 
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20 Zekeringen en stekkertoewijzing 

hemj
automation

hejm-GmbH
Wilhelm-Moriellstrasse 7
D-78315 Radolfzell
Tel. 07732 94558-0
Fax. 07732 94558-29
E-Mail: info@hejm.de
Internet: www.hejm.de
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Abb. 2  Anschlussplan  

Stecker und Pinbelegung 

CON1 Spannungsversorgung 

PG Verschraubung mit Kabel 5 Meter und Phasenwender

Phasenwender Pinbelegung 

L1 Kabel Grau (L1 für Pumpe) 

L 2 Kabel Schwarz (L2 für Pumpe + Phase für Ventil) 

L 3 Kabel braun (L3 für Pumpe + Elektronikversorgung) 

N Kabel blau 

PE Kabel gelb/Grün 

CON2 Schaltausgang Hydraulikpumpe 

1

23

4
5

4 polig Buchse 

Pin 1 L1, für Hydraulikpumpe 

Pin 2 L2, für Hydraulikpumpe 

Pin 3 L3, für Hydraulikpumpe 

Pin 4 N, Nullleiter 

Pin 5 PE, Schutzleiter 

 

 

Zekeringen 

 

S1 3,15 A traagheid Elektronica 

S2 8 A traagheid Motor 

S3 8 A traagheid Motor 

S4 8 A traagheid Motor 

S5 3,15 A traagheid Ventiel 

 

Stekkertoewijzing 

 

CON 1 Stroomvoorziening 

CON 2 Schakeluitgang hydraulische 

pomp 

CON 3 Ventieluitgang 

CON 4 Meetsysteem buigen 

CON 5 Meetsysteem hub 

CON 6 Onderbrekingscontact 

 

 


