
32300/bs02int 
1213 

 

 

 

   

 
 

DE Betriebsanleitung Presswerkzeuge 

EN Operating Manual Press tools 

FR Manuel d'utilisation Outils d’emboutissage 

IT Istruzioni per l'uso Pressatrici 

ES Instrucciones de uso Herramientas de prensado 

NL Handleiding Persgereedschappen 

SV Bruksanvisning Pressverktyg 

FI Käyttöohje Puristustyökalut 

NO Bruksanvisning Pressverktøy 

PT Manual de instruções Ferramentas de pressão 

DA Betjeningsvejledning Klemværktøjer 

EL Οδηγίες λειτουργίας Εργαλεία συμπίεσης 

RU Инструкция по эксплуатации Пресс-инструменты 

PL Instrukcja obsługi Zaciskarki 

CS Návod k obsluze Lisovací nářadí 

HU Használati utasítás Présszerszámok 

ZH 操作说明书 压制工具 
 

17
81

1 





1 2 3 

A

C

B

1

2.1

2.2

4 5 6 

D

E

F

C

7 8 9 

H
G

GB



hoeges
Rechteck



 

 

 

 

 

 

10   11   12  

 

 

GB

 

 

   

 

     

13   14     

 

 

 

  

     

     

 

K

L
M

hoeges
Rechteck



  
 Persgereedschappen

 

41 

NLNL Nederlands 

Vertaling van de originele handleiding 

 

Begripsbepaling 

In deze gebruiksaanwijzing worden onder het begrip 'persgereedschappen' alle wisselklauwen, 
persinzetstukken resp. -segmenten, tussenklauwen en persringen samengevat. 
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1 Elementaire veiligheidsvoorschriften 

 

VOORZICHTIG! 

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen en volg deze 
op! 

Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden 
genomen, kunnen elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel worden 
veroorzaakt. 

Daarom: 

– Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstige 
raadpleging en geef de machines alleen met de aanwijzingen door aan 
andere personen.  

 

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! 

 

 
WAARSCHUWING! 

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die zwaar 
of fataal letsel tot gevolg kan hebben. 

 

 
VOORZICHTIG! 

Deze informatie verwijst naar een mogelijk gevaarlijke situatie die gering 
of licht letsel en/of materiële schade tot gevolg kan hebben. 

  

 Informatie! 

Deze informatie houdt direct verband met de beschrijving van een 
functie of een bedieningsprocedure. 
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NL Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! 

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht! 

Landspecifieke veiligheidsvoorschriften in acht nemen! 

 
WAARSCHUWING! 

Bij verkeerde toepassing of gebruik van versleten resp. beschadigde 
persgereedschappen bestaat er verwondingsgevaar. 

Daarom: 

 Persgereedschappen mogen uitsluitend door een vakman worden gebruikt.  

 Onderhoud en onderhoudsintervallen moeten absoluut worden aangehouden. 

 Voor elk gebruik de persgereedschappen controleren op barsten en andere 
tekenen van slijtage.  

 Persgereedschappen met materiaalbarsten of andere tekenen van slijtage moeten 
direct buiten gebruik worden gesteld en niet meer worden gebruikt.  

 Alleen persgereedschappen gebruiken die zich in een technisch goede toestand 
bevinden.   

 

 
VOORZICHTIG! 

Beschadigingen en defecten van het persgereedschap door verkeerd 
gebruik 

 Versleten persgereedschappen niet meer gebruiken, maar meteen uitsorteren. 

 Voor transport en opslag de transportkoffer gebruiken en de persgereedschappen 
in een droge ruimte opbergen. 

 Beschadigingen onmiddellijk door een erkende werkplaats laten controleren. 

 Veiligheidsinstructies van de toegepaste reinigings- en corrosiebeschermende 
middelen in acht nemen 

 

2 Aangewezen gebruik 
De persgereedschappen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in persmachines die door 
Novopress worden gefabriceerd, resp. door Novopress in overeenstemming met de 
systeemaanbieder als geschikt worden verklaard. Bij twijfel met betrekking tot de geschiktheid 
van uw persmachine voor de betreffende persgereedschappen dient u contact op te nemen met 
uw systeemaanbieder. 

De machine en de persgereedschappen dienen uitsluitend voor het persen van buizen en 
fittingen waarvoor de desbetreffende persgereedschappen zijn bedoeld. 

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

Tot het aangewezen gebruik behoren ook het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, het 
opvolgen van de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden (zie hoofdstuk 7), het aanhouden van 
de perscycli, alsmede de inachtneming van alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen in 
hun actuele versie. 

Voor schade  

 als gevolg van het gebruik van ongeschikte persgereedschappen of 

 door toepassingen die buiten de omvang van het aangewezen gebruik worden 
uitgevoerd, 

is Novopress niet aansprakelijk. 
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NL3 Rangschikking van de persgereedschappen 

Apparaattype 1 Apparaattype 2 Apparaattype 3 

AFP101 EFP1 / EFP2 EFP3
ACO102 ECO1 / ACO1 AFP3 

 ECO201 / ACO201 ECO3 

 EFP201 / AFP201 ACO3 

 EFP201plus ECO301 

 EFP202 / AFP202  

 ECO202 / ACO202  

 HFP1 / HFP2  

 MFP2  

 PFP2  

 ACO202XL  
 

4 Wisselklauw 

 
VOORZICHTIG! 

Verwondingsgevaar door onopzettelijk indrukken van de startknop 
tijdens het inbouwen van de segmenten in de wisselklauw. 

Daarom: 

 segmenten alleen in de wisselklauw inbouwen wanneer de wisselklauw niet in de 
persmachine gemonteerd is.   

Inbouw van de segmenten in de wisselklauw (afbeelding 1) 

De segmenten zoals afgebeeld (afbeelding 1) in de wisselklauw schuiven tot ze vergrendelen. 

De segmenten uit de wisselklauw uitbouwen 

Op de knop (A/afbeelding 1) drukken en tegelijkertijd de segmenten er uitdrukken. 
 

5 Inbedrijfstelling 

 Opmerking! 

Absoluut de handleiding van de persmachine in acht nemen om de 
wisselklauw/tussenklauw in de persmachine aan te brengen. 

De wisselklauw/tussenklauw in de persmachine aanbrengen. 
 

6 Persen 

 
WAARSCHUWING 

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken als gevolg van 
materiaalmoeheid. 

 Persgereedschappen zijn slijtdelen. Door veelvuldig persen ontstaat 
materiaalmoeheid. Door materiaalmoeheid, versleten of op andere wijze 
beschadigde persgereedschappen kunnen ze zelfs bij correcte toepassing breken; 
hierbij bestaat verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken. Het 
breukgevaar is hoger bij onjuist gebruik. 
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NL 6.1 Wisselklauw 

 
VOORZICHTIG! 

Verkeerd persen door vuil, spanen enz. in de persbeugel. 

Let erop dat er zich geen vuil, spanen enz. in de persbeugel van de segmenten 
bevindt.  

 

1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale 
breedte van de segmenten. 

2. De wisselklauw openen (afbeelding 2). 
 

 Opmerking! 

Neem bij het plaatsen van de wisselklauw op de persfitting absoluut de instructies van 
de systeemaanbieder in acht. 

3. De wisselklauw op de persfitting schuiven en klauwhefboom loslaten. 
 

 
VOORZICHTIG! 
Afknelgevaar tijdens het persen! 

Er is een kans op kneuzen van vingers en handen.  

 Houd bij het activeren van het persen geen lichaamsdelen of vreemde voorwerpen 
tussen de wisselklauwen. 

 Houd tijdens het persen de klauwhefbomen niet met de handen vast. 
 

 
VOORZICHTIG! 

Lekkende verbinding bij verkeerde persing 

 Nadat het persen is voltooid, moet erop worden gelet dat de wisselklauw volledig 
gesloten is. 

 Niet volledig gesloten wisselklauw samen met de persmachine door een erkende 
servicedienst op beschadigingen laten controleren. 

 

4. Persen. 

5. Open de wisselklauw en haal deze van de persfitting. 

 

6.2 Persringen 
 

 Instructie voor persringen nominale breedte M108,0! 

De nominale breedte M108,0 wordt geperst met 2 verschillende tussenklauwen. De 
juiste tussenklauw vindt u in de volgende tabel. 
De nominale breedte M108,0 wordt eerst met de tussenklauw (1.) voorgeperst. De 
persring blijft in deze voorgeperste toestand op de persfitting. De vergrendeling zorgt 
ervoor dat de persring niet uit zijn positie glijdt.  
Met de tussenklauw (2.) wordt de persfitting ten einde geperst.  
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NLGoedgekeurde combinaties van tussenklauwen en persringen 

De nieuwste tabellen vindt u op www.novopress.de 
 

 = ja 

 = nee 
 

Nieuwe persring (hoekig)  ,  
 

C
on

to
ur

  Tussenklauw 

Apparaattype 2

Tussenklauw 

ACO202XL 

Tussenklauw 

Apparaattype 3 

Persring 201 202 203 221 222 302 303 321 322 323 324 

M
- 

M42, M54, M65 
Copper only 
(Australië), M66,7 
Mapress 

           

M64, M66,7 (X-Press), 
M67            

M76,1 – M88,9            

M108,0    (1.) (2.)     (1.) (2.)

H
P

- HP28, HP35            

HP42, HP54            

V
- 

V42, V54            

V65, V80, V100 
(Australië)            

T
H

- 

TH40, TH50, TH63            

U
- U40, U50, U63            

U75, U90, U110            
 

Oude persring (rond)    
 

C
on

to
ur

  Tussenklauw 

Apparaattype 2

Tussenklauw 

ACO202XL 

Tussenklauw 

Apparaattype 3 

Persring 201 202 203 221 222 302 303 321 322 323 324 

M
- 

M42, M54,             

M64, M67             

M76,1 – M88,9            

M108,0     (1.)  (2.)   (1.) (2.) (1.) (2.)

H
P

- HP35            

HP42, HP54            

V
- V42, V54            

T
H

- 

TH40, TH50, TH63            

U
- U40, U50, U63            
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NL 1. Controleer of de nominale breedte van de persfitting overeenkomt met de nominale 
breedte van de persring. 

2. Persring met vergrendeling (afbeelding 3): 
bout (B/afbeelding 3) zoals afgebeeld indrukken [2.1/afbeelding 3] en tegelijkertijd door 
het uiteentrekken van de persring bij de vergrendeling (C/afbeelding 3) openen. 
 
Persring zonder vergrendeling (afbeelding 5): 
Persring uittrekken. 

 

 Aanwijzing 
voor persringen met beweegbare glijsegmenten (afbeelding 4) 

Om de goede werking van de persringen te garanderen, moeten de glijsegmenten 
bewegelijk zijn. 
De glijsegmenten worden door veren steeds automatisch terug in de juiste 
uitgangspositie teruggedrukt. 

Erop letten, dat de markeringsstrepen op de glijsegmenten (E/afbeelding 4) en op de 
schalen (D/afbeelding 4) in de uitgangspositie in één lijn liggen. 

Is dat niet het geval, moet de persring bij een erkende servicedienst worden 
gerepareerd. 

 

3. Bij beweegbare glijsegmenten: beweegbaarheid/positie van de glijsegmenten 
controleren. 

 

 Opmerking! 

Neem bij het plaatsen van de persringen op de persfitting absoluut de instructies van 
de systeemaanbieder in acht. 

 

4. Persring over de persfitting plaatsen (afbeelding 3+5). 

5. Persring met vergrendeling (afbeelding 3): 
Vergrendeling (C/afbeelding 3) in de richting van de bout (B/afbeelding 3) draaien 
[1/afbeelding 3].  
Bout (B/afbeelding 3) zoals afgebeeld indrukken [2.1/afbeelding 3] en tegelijkertijd in de 
vergrendeling (C/afbeelding 3) schuiven tot hij vergrendelt [2.2/afbeelding 3].  
De bout (B/afbeelding 3) moet zover mogelijk vergrendelen. Draai de persring in de 
perspositie.  

 

 Opmerking! 

Voor nominale breedte M108 (afbeelding 6): 

let erop dat de hendel (F/afbeelding 6) in één lijn ligt met de vergrendeling 
(C/afbeelding 6). 
De vergrendeling is anders niet goed vergrendeld. 

 

Persring zonder vergrendeling (afbeelding 5): 
De persring sluiten en aansluitend in de perspositie draaien. 

6. De tussenklauw openen. 
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WAARSCHUWING! 

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken bij verkeerde 
inbouw van de tussenklauw in de persring (afbeelding 9).  

De klauwen (G/afbeelding 8) van de tussenklauw moeten om de bouten  (B/afbeelding 
8) van de persring grijpen (afbeelding 8).  

Door veronachtzaming breekt de tussenklauw en de persring.  

7. Ga als volgt te werk om de tussenklauw op de persring te monteren (afbeelding 7):  
De klauwen (G/afbeelding 7) van de tussenklauw zover mogelijk in de groeven 
(H/afbeelding 7) van de persring schuiven.  
Tussenklauw sluiten.  

 

 
WAARSCHUWING! 

Verwondingsgevaar door wegvliegende brokstukken wanneer de 
tussenklauw ZB221 + ZB222 niet gesloten is (afbeelding 10) 

Tijdens de persfase de greep in pijlrichting indrukken en niet in de andere richting 
drukken, omdat de tussenklauw anders geopend wordt en de klauwen (G/afbeelding 
10) van de tussenklauw niet meer om de bouten (B/afbeelding 10) grijpen.  

Door veronachtzaming breekt de tussenklauw en de persring. 
 
 

 
VOORZICHTIG! 

Lekkende verbinding bij verkeerde persing 

Tijdens de persfase erop letten dat de persring volledig sluit. Er mag dus geen spleet 
aanwezig zijn tussen de segmenten. 

8. Persen 

9. De tussenklauw openen en losmaken van de persring. 

10. De persring openen en verwijderen. 

 

 Opmerking! 

Voor nominale breedte M108,0  

De nominale breedte M108,0 moet met de tussenklauw ZB 222, 322 of 324 ten einde 
worden geperst. 

11. De betreffende tussenklauw in de persmachine aanbrengen. 

12. Herhaal de punten 6 t/m 9. 

13. Open de persring door op de hefboom (F/afbeelding 6) te drukken. 
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NL 7 Reiniging, onderhoud en reparaties 

Zie afbeeldingen 11 t/m 14.  

Om de 200 persingen: 

 Spuit grafietolie op de scharnieren (K) van de persring.  

 Spuit grafietolie tussen de glijsegmenten (L) en de schalen (M). 

Lijst met adressen 

Adressen van erkende servicediensten vindt u op www.novopress.de. 

Onderhoudsintervallen 

Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door Novopress of erkende 
NOVOPRESS-servicediensten worden uitgevoerd. 

 

 Informatie! 

Op de persgereedschappen staat de volgende onderhoudsbeurt aangegeven.  
Dit onderhoud moet overeenkomstig de onderhoudssticker worden uitgevoerd. 

 

8 Garantie 

Raadpleeg apparaathandleiding of ga naar www.novopress.de 

 

 

 


