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GEBRUIKSAANWIJZING
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Verjongen :
2e vouw aan mes slijpen zodat 
deze voldoende dun is.

Scherpen :
1e vouw aan mes slijpen zodat 
deze scherp is



Lees voor het in gebruik nemen van de machine de gebruiksaanwijzing en de
veiligheidsinstructies aandachtig en volledig door. 
Bewaar zorgvuldig alle documenten die bij de machine horen.

Bijzondere veiligheids instructies

tbv monteur

In bedrijf stellen
controleer na het aansluiten van de voeding de draairichting van de slijpstenen .
Zorg dat de aarding aan de machine in orde is.
Laat de machines draaien en controleer op overmatige trillingen, zo ja controleer dan de
stenen op mogelijke beschadigingen, of foutieve montage.
controleer de werking van de koel pomp.
controleer de werking van de afdresdiamanten.
Schakel de voeding uit, tijdens het wisselen van de stenen middelste hoofdschakelaar.
vergrendel deze met een persoonlijk veiligheids hangslot.
Gebruik een veiligheidsbril bij afdressen.
Contoleer elk half jaar de machine op goede werking en gebreken speciaal welke
de veiligheid in gevaar kunnen brengen .

t.b.v. gebruiker

Draag tijdens het afdressen een veiligheidsbril.
Zorg dat bij gebruik van de machine de werkomgeving vloer e.d. schoon
is om ongevallen te voorkomen.
Zorg dat er geen mensen welke niet geïnstrueerd zijn met de machine
kunnen werken door de machine te vergrendelen met de hoofdschakelaar.
Meld alle afwijkingen welke betrekking hebben op de goede werking
en veiligheid.
Zorg bij het reinigen met water dat niet achter in de motoren gespoten wordt.
Draag gehoor bescherming.
Ken de plaats en het gebruik van de noodstop.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VOOR GEBRUIKER
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Het mes kan op de verjonger dun geslepen ( verjongen) worden.
Alvorens te beginnen met slijpen moeten de stenen goed rond en scherp zijn .
Hiervoor is een hand afdres inrichting aanwezig.
Werkwijze afdressen;

afdressen

1)  zet de slijpstenen en de pomp uit.
3)  Draai d.m.v. het handwiel aan de bovenzijde de stenen uit elkaar. Linksom.
4)  Plaats de afdreshouder tussen de stenen met behulp van de afdres handgreep
5)  Draai voorzichtig de stenen naar elkaar toe door het handwiel rechts 
 om te draaien. Dit tot dat een van de afdres diamanten een van  
 de stenen licht raakt.
7)  Zet een veiligheids bril op.
8)  Start de machine zodat de stenen gaan draaien.
9)  Start de koel pomp
10)  Door nu de afdres diamanten door middel van de handgreep zeer 
 langzaam tussen de stenen door te trekken, worden deze stenen afgedresd.
 Zodra de diamanten niet meer raken, dan middels het handwiel de 
 stenen weer iets naar elkaar toe draaien. 
 Dit totdat het geluid tijdens het dressen gelijkmatig is. Dit houd in dat de stenen  
 weer rond en scherp zijn.
11)  machine uit zetten en na stilstand stenen, deze weer naar elkaar toe draaien .
 Hierbij moet er op gelet worden dat de stenen elkaar net niet mogen raken .
13) Start de machine, en draai de stenen voorzichtig verder naar elkaar toe.
 Dit totdat ze elkaar net niet raken. Dit is te horen .
 
 DRAAI HET HAND WIEL HIERNA IETS TERUG !!
 Dit om te voorkomen dat de stenen door trillingen tegen elkaar gaan 
 lopen en deze stuk slaan.

MES VERJONGEN
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Afdreshouder met diamant 
puntjes

afdres handgreep Hand verstel wiel stenen.
Rechtsom= naar elkaar toe.



Start de stenen, en de koel pomp.
Door het mes gelijkmatig tussen de stenen op en neer te bewegen zal er aan beiden
kanten materiaal weg geslepen worden .
Dit tot dat het mes dun genoeg is, waarna het op
de scherpslijper scherp geslepen kan worden .

MES VERJONGEN
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mes naar voren en naar 
achteren bewegen .
Niet te hard drukken om



Als het mes niet te dik is, kan direct met het scherpen begonnen worden.

afdressen

Ook hier moeten de stenen goed rond en scherp zijn
Hiervoor is een afdres inrichting aanwezig.
Deze werkt nagenoeg identiek als de afdresser van de verjonger.

Door het mes gelijkmatig tussen de stenen op en neer te bewegen zal er aan beiden 
kanten een kleine vouw ontstaan deze mag niet te breed zijn ,ongeveer 1-2 mm Raadpleeg 
voor slijphoek de bijgeleverde maatmal + tabel 

MES SCHERPEN

MES SCHERPEN
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Mes naar voren en naar achteren 
bewegen . Niet te hard drukken 
om oververhitting te voorkomen

Afdres houder met diamant 
puntjes

afdres handgreep Hand verstel wiel stenen.
Rechtsom= naar elkaar toe.



Dit kan door de afstand van de stenen onderling in te stellen middels het handwiel.
Het mes wordt stomper geslepen als de stenen dichter bij elkaar ingesteld worden.
Met behulp bij meetmal en slijphoektabel is deze slijphoek naar wens in te stellen
Dit wordt doorgaans gedaan na het dressen van de stenen.

1)  meet met meetmal de A maat
2)  kies op de slijphoektabel de gewenste slijphoek
3)  draai middels het handwiel de stenen op de aangegeven Y maat

INSTELLEN SLIJPHOEK
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ONDERHOUDS BESCHRIJVING 
GEBRUIKER VERJONGER

Voor de koeling tijdens het slijpen en dressen is een koel pomp met
koelvloeistofbak aanwezig .
Deze koelvloeistof bestaat uit water met een toevoeging van 4,5%
deze toevoeging is om te voorkomen dat de geslepen messen direct na het slijpen
oxideren.
Indien de slijpstraat dagelijks gebruikt wordt is het raadzaam deze koelvloeistof 1 keer
per week te vervangen.
Gelijktijdig kunnen dan de beide machines gereinigd worden.

Reinigen scherper

bedien de noodstop, en zet de hoofd schakelaar op de bedieningskast uit
plaats het persoonlijke hangslot in de hoofd schakelaar

Verwijder het handwiel bovenop de machine .
Koppel de waterslang af .
De kap kan er nu rechtstandig omhoog af getild worden .
Hierna kan het geheel met een waterslang schoon gespoeld worden .
Zodra de diameter van de slijpstenen te klein wordt, moeten deze vervangen worden.
Als de afdres diamant niet goed meer snijd, kan kan deze gedraaid
of vervangen worden .
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ONDERHOUD DOOR TD

Uit te voeren door een deskundig persoon

 Wisselen stenen       “ verjonger “en “scherper “
B Wisselen /draaien   afdres diamanten   “ verjonger “en “scherper “
C algehele inspectie       “ verjonger “en “scherper “

A Wisselen stenen   “ verjonger “

bedien de noodstop, en zet de hoofd schakelaar op de bedieningskast uit
plaats het persoonlijke hangslot in de hoofd schakelaar

verwijder de kap volgens voorgaande instructies
Draai de stenen zo ver mogelijk uit elkaar
Draai de vier stalen inbus boutjes in de kop (mbv de T sleutel ) van de slijp as
los ( in de komsteen)
Trek de steen met sluitplaat van de motor as
Maak de as goed schoon en plaats de nieuwe kom steen
Reinig de inbusboutjes en vet deze in alvorens deze met de sluitplaat weer
te monteren . Gebruik uitsluitend gegalvaniseerde 8.8 M8X25 inbus boutjes !!
Controleer tijdens het vast draaien of de komsteen niet slingert .
Draai de inbusboutjes gelijkmatig goed vast.
Dit ook met de tweede steen .
Plaats de kap met afdres handgreep en dres de stenen af zoals reeds beschreven is .
Stel hierna de afstand tussen de stenen weer af .
Hierna is de machine weer gereed voor gebruik
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ONDERHOUD DOOR TD

Uit te voeren door een deskundig persoon

Wisselen stenen    “ scherper ““

bedien de noodstop, en zet de hoofd schakelaar op de bedieningskast uit
plaats het persoonlijke hangslot in de hoofd schakelaar

Verwijder de kap zoals reeds is beschreven
Draai de stenen zo ver mogelijk uit elkaar
Plaats de haaksleutel achter de steen zodat deze niet kan draaien .
Hierna kan de sluitmoer m.b.v. een 2e haaksleutel los gedraaid worden.
Let op de moer van de linker steen is voorzien van rechtse draad en kan normaal 
losgedraaid
worden . De moer van de rechter steen is voorzien van linkse schroefdraad, en moet dus
ook andersom los gedraaid worden !!!
Verwijder de oude stenen, en maak de steen opnames goed schoon.
Plaats de nieuwe stenen, let op dat aan beide kanten van de steen de papierschijven
geplaatst zijn. Reinig de moeren, speciaal de schroefdraad .
Draai deze vervolgens weer op de assen. Zorg dat de zwarte pijl op de stenen voordat 
deze
met de haaksleutel vast gedraaid wordt, naar boven wijzen.
Op die manier behoeft er zo min mogelijk na montage afgedrest te worden.
Draai de stenen weer naar elkaar toe en controleer of ze elkaar niet raken.
plaats de kap met handwiel.
Dres de stenen zoals hiervoor beschreven .
Stel hierna de afstand tussen de stenen weer af met behulp van de slijphoektabel.
Hierna is de machine weer gereed voor gebruik .
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ONDERHOUD

Uit te voeren door een deskundig persoon

Wisselen /draaien  adres diamanten  “ verjonger “

bedien de noodstop, en zet de hoofd schakelaar op de bedieningskast uit
plaats het persoonlijke hangslot in de hoofd schakelaar

Zodra de afresdiamant niet meer goed snijd zal deze gedraaid of vervangen moeten 
worden

Verwijder de kap zoals omschreven

Draai de inbus boutjes welke het stiftje met daarin het diamantje, los
Verdraai het stiftje zet hem weer vast ,en test of hij hierna goed snijd ( afdrest)
Is dit niet het geval dan is mogelijk het diamant te ver weg en zal hij vervangen moeten 
worden
Tik de het oude stiftje er uit , plaats de nieuwe en draai het inbusje weer vast
Vervang gelijk dit inbusje.
Meet met een schuifmaat hoever de punt van de diamant er uit steekt en stel
de nieuwe vervolgens ook zo af.
Er bevinden zicht twee afdres diamanten op de dres arm. zie schets
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ONDERHOUD

Uit te voeren door een deskundig persoon

Wisselen /draaien   afdres diamanten en   “scherper”

bedien de noodstop, en zet de hoofd schakelaar op de bedieningskast uit
plaats het persoonlijke hangslot in de hoofd schakelaar

Zodra de afdresdiamant niet meer goed snijd zal deze gedraaid of vervangen moeten 
worden
Verwijder e kap zoals omschreven
Draai de inbus boutjes welke het stiftje met daarin het diamantje, los
Verdraai het stiftje en test of hij hierna goed snijd ( afdrest)
Is dit niet het geval dan is mogelijk het diamant te ver weg en zal hij vervangen moeten 
worden
Tik de het oude stiftje er uit , plaats de nieuwe en draai het inbusje weer vast
Vervang gelijk dit inbusje.
Meet met een schuifmaat hoever de punt van de diamant er ut stekt en stel
de nieuwe vervolgens ook zo af.
Er bevinden zicht twee afdres diamanten op de dres arm. zie schets
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ONDERHOUD

Uit te voeren door een deskundig persoon

Algehele inspectie   “ verjonger “   en “scherper”

bedien de noodstop, en zet de hoofd schakelaar op de bedieningskast uit
plaats het persoonlijke hangslot in de hoofd schakelaar

uit te voeren een maal per jaar
Verwijder de kappen zoals beschreven in het voorgaande .
Controleer speling op de motorlagers
controleer slijtage op geleiding bussen
Controleer of bouten en moeren nog vast zitten
controleer bekabeling elektrische ,meet aardlek weerstand
Controleer algehele toestand machine .

Let op alle lagers en steen opnames van de motoren zijn met loctite gelijmd om
om los lopen te voorkomen . !
Bij vervanging dient deze verwarmt te worden zodat het gedemonteerd kan worden
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Algehele beschrijving   “ verjonger “   en “scherper”

De verjonger is opgebouwd met twee standaard E motoren
Deze zijn elk op een slede geplaatst .
Deze kunnen d.m.v. een overbrenging gelijktijdig naar voren en naar elkaar toe
verplaatst worden .
Dit kan door aan het handwiel te draaien aan de bovenkant
Elke motor is voorzien van een rvs waterkap .
De asdoorgang is voorzien van een labyrint om water in de motor te voorkomen .
Ook is er in het voordeksel van de motor een keerring geplaats.
Alle glij en draaibewegingen zijn voorzien van kunststof bussen, welke bij
slijtage vervangen kunnen worden .
Draairichting van de motoren is bij de verjonger alle twee “”links om “”
Om te voorkomen dat bij uitval van de linker motor het mes er tussen
`getrokken wordt, is in de besturing een drie fase bewakingsraleis opgenomen
zodra de linker motormotor uitvalt zal de rechter ook stoppen .
Ook zijn de motoren voorzien van een thermische beveiliging
De algehele stroomtoevoer kan middels een hoofdschakelaar op de bedieningskast
uit geschakeld worden . Hier kan ter beveiliging een slot aan gehangen worden .
Voor noodgevallen is er op de schakelkast onder handbereik een noodstop geplaatst
Ter bescherming van de bediener is en extra zware beschermkap over het
geheel geplaatst. Dit voor rondvliegend koelwater op te vangen, en bij steen breuk
deze tegen te houden.
De kast is voorzien van een nulspanningsbeveiliging zodat bij herstel van de spanning de
motoren niet gaan draaien .
De scherper is ook opgebouwd met twee standaard motoren . Elk voorzien van een
rvs waterkap .Hierbij is de draairichting van de linkermotor linksom en
van de rechter motor rechtsom .
De scherper is verder ook voorzien van een zware rvs kast ter bescherming tegen
koelwater en mogelijke steen breuk.
De bevestigingsschroefdraad van de steen moeren is voor de linker steen rechtse schroef-
draad
En voor de rechter steen linkse schroefdraad . Dit is gedaan om het loslopen te voorkomen
Bij aansluiten van de algehele voeding zal de draairichting middels het fase
volgorde beveiliging gecontroleerd worden Draairichting nooit aanpassen !!
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HULP GEREEDSCHAP

1 inbus sleutel 4 mm tbv slijpbakje - scherper
2 inbus sleutel 6 mm tbv monteren stenen verjonger
3 haaksleutels 68/75 tbv monteren stenen scherper
4 inbussleutel 2 mm tbv wisselen afdres diamanten 1
5 E kast sleutel
6 Meet mal tbv slijphoek instelling
7 inbus gegalvaniseerd M8 X 25 tbv montage stenen verjonger
8 inbus gegalvaniseerd M5 X 10 tbv slijpbakje - scherper
9 handgreep afdresser
10 slijp olie FUCHS ecocool R-VHCM
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BEDIENINGS KAST 

1  aan / uit  verjonger 
2  aan / uit  scherper 
3  aan / uit  gemeenschappelijke koelwater pomp

noodstop reset noodstopvergrendelbare hoofd 
schakelaar 
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DIVERSE

Koelwater
tbv de koeling is er een centrale koel pomp. Deze hangt in de koelwater bak .
Bij dagelijks gebruik is het gebruikelijk dat het koelwater wekelijks vervangen wordt.
Tevens kan dan de koelwaterbak gereinigd worden. Om deze te ledigen kan de
pomp omhoog gehangen worden zodat de bak er zo onderuit getrokken kan worden.
Het is ook aan te bevelen om wekelijks de machines onder de kap te reinigen.
Dit kan door de slang bij de snelkoppeling af te koppelen en de kap rechtstandig omhoog
er af te tillen. Bij de verjonger. Moet eerst de bedienings as van de dresser er uit getrokken
worden . Deze is geborgd met een inbus welke door een gaatje in de kap los te draaien is
De handgreep dreser moet dan wel horizontaal staan. Inbus 6 mm
De concentratie slijp olie moet zijn 4,5 %

Transport

om de geheel slijpinrichting te kunnen verplaatsen is een markering aangebracht op
de onderste twee horizontale tafel kokers.
D.m.v. een pallet wagen hier onder te plaatsen is het geheel te verplaatsen.

pomp omhoog gehangenpomp tijdens productie
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SLIJPHOEK TABEL
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