Gel Plane

ADVARSEL:
GELPLANE BØR IKKE BRUGES INDTIL DENNE MANUAL ER BLEVET
LÆST OG FORSTÅET
HVIS I ER I TVIVL, SÅ KONTAKT
HF Industri & Marine
Tlf 62201312 eller info@hfmarine.dk

Gælder både for 110 V. og 230 V. versionerne
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Generel montering

Engelsk – Dansk
Cable - Ledning
Motor - Motor
Handgrip – Håndtag
Pulley Guard – Tandrems skjold
Swarf guard and vacuum hose connection Udsugning
Deadman´s handle – start/stop knap
Planer drum tungstens carbide blades –
høvltromle / tungstens knive
Nose plates/shoulder – næseplade/skulder
Cut deapth adjuster skrew – høvl dybde/
justerings skrue

1. Generel beskrivelse
Denne enkle, eldrevne håndhøvlemaskine blev udviklet til at forbedre hastigheden af
fjernelse af gelcoaten fra bådskrog af glasfiber. Indtil nu er gelcoaten blevet fjernet
ved sandblæsning eller diskslibning. Begge disse processer er langsomme, og dybden
af afhøvlingen er afhængig af brugerens dygtighed. GelPlanes dybdekontrol fjerner
muligheden for en ujævn skæredybde og den efterlader også en ren, glat overflade,
velegnet til overmaling. Maskinen er pålidelig og let at vedligeholde.
Maskinen er i det væsentlige en elektrisk motor, der kører en høvlende tromle
igennem et gearkasse- og taljesystem. Høvletromlen har to skær af hårdmetal, der let
kan udskiftes. Systemet kan justeres til at give den nødvendige skæredybde for
eventuelle særlige overflader. Udskiftelige klinger er til engangsbrug og let
tilgængelige. GelPlane leveres indstillet til at skære fra venstre til højre.
For optimal ydelse skal et godt vakuumsystem være fastgjort til spånblokeringen for
at fjerne Gelcoat spåner og glasfiberstøv. Den eneste strøm der kræves, er enten en
110 V eller 230V, 50-60 Hz vekselstrøm elforsyning.
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2. Sikkerhedsprocedurer
a) Sikkerhedskontrol
Før betjening af GelPlane, bør de følgende punkter kontrolleres med maskinen fjernet
fra strømforsyningen.
ai) Alle skruer i høvletromlen skal være strammet godt.
a.ii) Klingerne skal være stramme og i god stand.
a.iii) Spånslugeslangen skal være solidt forbundet til spånblokeringen og fri for
forhindringer.
a.iv) Med den anbefalede vakuumsugeslange tilsluttet strømforsyningen og
tændt, skal man kunne mærke sugning ved indgangen af spånblokeringen. (Se
afsnittet Teknisk Information afsnit for detaljer om sugeenheden.)
Med GelPlane sluttet til strømforsyningen via fejlstrømsenheden, bør de følgende
punkter kontrolleres:
av) Mens du holder GelPlane væk fra kroppen, skal maskinen aktiveres ved at trykke
på 'dødemandsknappen' som vist i diagrammet på side 9. Høvletromlen bør straks
dreje ved høj hastighed.
a.vi) Når GelPlane kører, skal vibrationsniveauet være lavt.
Hvis du er i tvivl om noget, henvises der til det relevante afsnit i denne manual for at
foretage de nødvendige justeringer eller du kan kontakte din lokale forhandler. For
yderligere råd kan du ringe til HF Industri & Marine på tlf: 62 20 13 12

b) Sikkerhedsforanstaltninger ved brug
b.i)
Bær altid høreværn, mens du anvender GelPlane.
b.ii) Bær altid beskyttelsesbriller, mens du anvender GelPlane.
b.iii) Bær altid en ansigtsmaske for at forhindre indånding af støv, mens du
anvender GelPlane.
b.iv) Kontroller altid, at arbejdsområdet er ryddeligt, og at alt personale i nærheden
er behørigt beskyttet mod enhver risiko, der måtte opstå fra brugen af
GelPlane.
b.v) Du skal altid bære GelPlane ved håndtaget, aldrig ved ledningen.
b.vi) Rengør altid GelPlane efter brug. Brug kun en fugtig klud med sæbe og vand
Brugen af opløsningsmidler på plastdele, såsom benzin, fortyndere, benzen,
tetrachlormethan, alkohol, ammoniak og olie indeholder klorsyre, kan
blødgøre eller knække plastikken.
b.vii) Du skal altid vente, indtil skæretromlen har stoppet med at dreje, før du
placerer GelPlane på en overflade efter brug.
b.viii) Bær altid beskyttelseshandsker af gummi, da mange bådskrog er
behandlet med bundmaling eller overfladebehandling, der kan irritere
huden. Rør ikke ved bådens skrog uden at bære handsker.
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b.ix)

b.x)
b.xi)
b.xii)
b.xiii)
b.xiv)
b.xv)

b.xvi)

Afbryd altid strømforsyningen fra GelPlane, når den forlades uden opsyn. Når
opgaven er fuldført, bør maskinen altid opbevares sikkert for at forhindre børn
eller uvedkommende i at bruge maskinen.
Forsøg aldrig at røre skæretromlen mens GelPlane er sluttet til
strømforsyningen, selvom maskinen er slukket.
GelPlane må aldrig peges mod en anden person.
Brug aldrig GelPlane i en eksplosiv atmosfære, da motoren kan producere
gnister, der kan antænde en eksplosiv gas eller gasblanding.
Brug aldrig GelPlane i regnvejr eller i meget våde forhold, da elektriske stød
kan forekomme.
Du må aldrig bære løst tøj eller smykker, når du betjener GelPlane.
Brug aldrig maskinen uafbrudt i mere end otte (8) timer, på grund af de
vibrationer, der produceres af GelPlane, når den er i kontakt med
arbejdsfladen.
Du må aldrig anvende GelPlane i lange perioder, når den ikke er under
belastning, da dette vil frembringe ekstra vibrationsniveau.

fortsat/.
Hvis GelPlane er beskadiget, skal den efterses af en autoriseret person. Denne person
skal have de nødvendige færdigheder til at vurdere skaderne og udføre en korrekt
reparation.
Hvis du er i tvivl om noget, henvises der til det relevante afsnit i denne manual for at
foretage de nødvendige justeringer eller du kan kontakte din lokale forhandler eller
HF Industri & Marine på tlf: 62 20 13 12
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START MASKINEN VED AT TRYKKE TOMMELFINGEREN IMOD
'DØDEMANDSKNAPPEN'
Maskinen holdes med begge håndtag
GRP laminate - GRP Laminat
Gel – Gel coat

Diagram, der viser holdegrebet og placeringen af dødemandsknappen.
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3. Montering af klinger
For at opretholde en ren og effektiv skæring, skal klingerne udskiftes med jævne
mellemrum. Afhængig af gelcoaten, kan dette være efter ca. hver tiende kvadratmeter
(10m2). Denne procedure er som følger:
i)
Afbryd GelPlane fra strømforsyningen.
ii)
Fjern én af skuldrene.
iii)
Løsn de tre fastgørelsesskruer mærket A, B og C i diagrammet på side 12 med
ca. en halv omdrejning.
iv)
Løsn skruerne mærket D og E en hel omdrejning. Ved hjælp af et lille stykke
træ, skub klingen ud sidelæns.
v)
Udskift beskadigede eller slidte klinger til nye, eller, hvis den eksisterende
klinge har en kant, der ikke har været brugt, så drej klingen for at anvende
denne skærende side.
vi)
Skub klingen ind i klingeholderen i tromlen, og sørg for, at enderne af klingen
ikke kommer i kontakt med indersiden af maskinen.
vii)
Stram forsigtigt skruerne D og E, og stram derefter skruerne A, B og C. Stram
nu fuldt skruerne D og E.
viii)

Placér skuldrene tilbage i dens oprindelige position, skru den 6 mm kapskrue
og skiven på igen og stram dem godt.

Bemærk:
Periodisk bør hele klingeholderenheden (dvs. blokke og bagjern) fjernes ved at fjerne
skruerne D og E og rense eventuelle rester ud for at sikre en korrekt genmontering.
Blokkene og bagjernene skal udskiftes, så snart de holder op med at støtte klingerne
langs deres fulde længde, typisk efter hver to både.
Hvis du er i tvivl om noget, henvises til det relevante afsnit i denne manual for at
foretage de nødvendige justeringer eller du kan kontakte din lokale forhandler. For
yderligere information kan HF Industri & Marine kontaktes på tlf: 62 20 13 12
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Tungsten blade - KLINGE AF HÅRDMETAL
Push blade out in this direction - SKUB KLINGEN UD I DENNE RETNING
6mm cap screw & washer - 6 MM KAPSKRUE OG SKIVE
Placering af tromleskruer
Noseplate/shoulder - NÆSEPLADE/SKULDER

4.

Indstilling af skæredybde

Før du bruger GelPlane til rent faktisk at skære en gelcoat overflade, skal skuldrene
indstilles til at give den rigtige skæredybde og skæreform. De følgende instruktioner
beskriver denne procedure.
i)
Afbryd GelPlane fra strømforsyningen.
ii)
For at indstille skæreforholdet, kan skuldrene flyttes ind og ud med
justeringsskruerne på forsiden og kan låses med den 6mm kapskrue på siden af hver
skulder.
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Bemærk:
En justering af justerskruen med uret flytter skulderen ud fra maskinen og reducerer
skæredybden.

6mm Lock screw - JUSTERSKRUE
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SKULDERENHED
iii)
Hvis overfladen bearbejdes fra venstre mod højre, så vil skærekanten blive
indstillet som vist i diagrammet nedenfor.

Med den lige skulder hvilende på en bearbejdet overflade og den forskudte skulder på
overfladen, der skal skæres, kan du høvle en lille overflade som en prøve.
iv)
Skæredybden skal måske justeres lidt, afhængig af gelcoatens tykkelse og
hårdhed ved at ændre de relevante justerskruer.
Den ideelle dybde er, når klingen kun fjerner gelcoaten og strejfer glasfiberen
nedenunder. Klingerne vil fastholde deres skær længere, hvis de skærer
glasfiber i stedet for at ramme gelcoaten.
v)
For at bearbejde en overflade i den modsatte retning, skal forskydningen af
skuldrene vendes.

5.
i)

ii)
iii)
iv)

Generel vedligeholdelse
Fjern altid GelPlane fra strømforsyningen, før du udfører følgende opgaver.
Rengør GelPlane grundigt efter hver dags brug. Fjern eventuelle spåner, der
sidder fast inde i maskinens spånblokering eller metalhuset med et stykke træ
af passende størrelse. Hvis vand er nødvendig for at fjerne snavs, så brug kun
en klud, der er fugtet med sæbe og vand.
Fjern klingeholderenheden, som beskrevet i afsnit 3 - Montering af klinge, og
rengør komponenter og tromle for bundmaling, harpiksstøv osv.
Fjern skiveskærmen og tjek bæltet for skader eller slidtage. For udskiftning af
bæltet henvises der til afsnit 6, side 16.
Fjern motorens kulbørster og tjek for slidtage og udskift om nødvendigt.
Denne procedure er beskrevet i afsnit 7 a.i.), side 20.
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TROMLEMOTORAKSEL
LEJER
TROMLESKIVE MOTORSKIVE
MONTERET PÅ BÆLTE
VENSTRE SKRUENØGLE

6.

Justering af drivremmen

a)
Udskiftning af drivremmen
Inden du starter udskiftningsproceduren, så fjern først klingerne og
klemmemonteringen fra tromlen og placér GelPlane på ryggen. (motorkappen opad
med ledningen, der kommer fra bordpladen mod dig).
Det er vigtigt at bemærke, at tromleskiven har et venstrehåndet gevind (mærket LH),
mens motorskiven har et højrehåndet gevind.
Du skal bruge unbrakonøglesættet og skruenøglen, der følger med GelPlane.
a.i)
Fjern bærehåndtagene, skiveskærmen og brug de medfølgende unbrakonøgler.
a.ii)

Sæt den korte ende af den 3 mm unbrakonøgle ind i midten af justerskruen,
der holder midterklingen på tromlen, og drej tromlen indtil unbrakonøglen er i
stilling mod forsiden af skæreskærmen. Dette vil holde tromlen fast.
a.iii) Brug skruenøglen til at dreje tromleskiven, mærket LH, med uret. Løsnes med
hånden og fjern unbrakonøglen.
a.iv) Tryk på knappen på bagsiden af motorens gearkasse for at låse motorskiven.
Løsn motorskiven mod uret tre omdrejninger, og lad tromlen rotere, mens du
gør dette.
a.v) Grib tromleskiven med den ene hånd og drej tromlen fem gange med den
anden hånd. Dette vil rulle én skive ud fra akslen.
a.vi) Løsn motorskiven manuelt, så tromlen kan dreje frit, i tre omdrejninger.
Fortsæt på denne måde, og frigør alternative skiver, indtil begge er frigjorte.
Genmontering af en ny drivrem
a.vii) Start tromleskiven på LH gevindet og rul det på (mod uret) i fire
omdrejninger.
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a.viii) Grib motorskiven med drivremmen monteret som vist, placér drivremmen
over tromleskiven og drej motorskiven på dens gevind i fire fulde
omdrejninger, og stram skiftevis som før med den samme teknik, indtil den er
'fingerstram'.
a.ix) Tryk låseknappen på bagsiden af gearkassen ned og stram skiven med den
medfølgende skruenøgle.
a.x) Indsæt unbrakonøglen i den midterste justerskrue som tidligere, for at give en
"lås" til at stramme LH skiven mod, med den medfølgende skruenøgle.

b)

b.i)
b.ii)

b.iii)

Stramning af drivremmen
Under drift er der ingen grund til at justere remspændingen, men hvis remmen
begynder at glide, så er kiler til rådighed for at fjerne sløret.
Du kan justere remspændingen med den følgende procedure:
Løsn skruerne på begge sider af bagpladen.
Find den korrekte kilestørrelse ved at indsætte et søgerblad mellem bag- og
sidepladerne, få et sæt kiler fra producenten, og indsæt den nærmeste passende
størrelse. Bemærk: Kilerne skal indsættes bag begge sideplader.
Stram skruerne på bagpladen og tjek, at remspændingen er forbedret
tilstrækkeligt Hvis kilen er for stram, så fjern den eksisterende kile og gentag
ovenstående handling.

Kileplacering
Koden for kiletykkelse er som følger; Brun = 0,127mm eller 0.,05 tommer Sort =
0.,54 mm eller 0.,10 tommer Pink = 0.,17 mm eller 0.,125 tommer Gul = 0.,81mm
eller 0.,15 tommer
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7. Fejlfinding
a)
a.i)

a.ii)
b)
b.i)

Periodisk standsning af skæretromlen
Børster
Check motorbørsterne for overdreven slid. Udskift børsterne hvis det er
nødvendigt, som følger:
Afbryd GelPlane fra strømforsyningen. Løsn skruen på bagsiden af
motorenheden og skub plastikhuset af. Træk holdefjederen tilbage, tag
kulstofbørsten ud og fjern stikket. Genmontering er det modsatte af
afmonteringen. Gentag på den anden side.
Løse kabelforbindelser
En kvalificeret elektriker skal tjekke kablerne for at finde fejlen og rette den.
Standset helt
Defekte kabelforbindelser

En kvalificeret elektriker skal tjekke kablerne for at finde fejlen og rette den.
c)
c.i)
c.ii)

Høje vibrationsniveauer
Tjek remspændingen. Se afsnit 6.b), side 18.
Beskadigede lejer kan forårsage kraftige vibrationer. En kvalificeret person
bør kontrollere lejerne for slid. Hvis lejerne er årsagen til problemet, så skal
GelPlane returneres til din lokale forhandler eller producenten for at få
reservedele til montering.

8.

Pratiske råd for at afhøvle bådskrog

a)

Brugeren skal holde GelPlane med håndtagene, i positionen angivet på
diagrammet på side 9. GelPlane startes væk fra skroget, og holdt væk fra
kroppen, ved at trykke på 'dødemandsknappen' med højre tommelfinger.
Snittet bør starte ved vandlinien og opnås ved at holde skærehovedet fast mod
båden og langsomt bevæge det ned langs arbejdsoverfladen, men anvend ikke
for lange strøg. Det er bedre at foretage en række korte snit, i stedet for et
enkelt langt, ca. 500 mm til hvert snit.
Ved afhøvling bør begge skuldre være i kontakt med skrogets overflade. Der
skal udvises forsigtighed, når dette ikke er muligt, f.eks. det første snit på
forstævnen, hvor brugeren skal 'flyde' den lige skulder, mens der afhøvles med
den anden. Den forskudte skulder skal altid hvile på uhøvlede overflader,
ellers bliver der foretaget et ekstra snit i laminatet.
Det er afgørende, at bredden af snittet er begrænset til halvdelen af tromlens
bredde, som angivet på tromleskærmen.
Når der stødes på monteringer på skroget, kan GelPlane drejes rundt, så den
forskudte skulder støder op til monteringen.
Fortløbende tilstødende snit bør foretages på forskudte længder for at lette
starten af de næste snit længere nede på skroget Se diagrammet på næste side.
Diagram over forskudte fortløbende snit på bådens skrog.

b)

c)

d)
e)
f)
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Diagram over forskudte fortløbende snit på bådens skrog.
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9. Tekniske oplysninger
a)
Motor
b)
Tromle
Ubelastet hastighed:
c)
Samlet GelPlane vægt: ca. 4,2 kg.
d) Vejet effektiv vibrationsacceleration:
2.5 m/s•
e)

Lydeffektniveau: 100 dB (A)

f)

Anbefalet vakuum udsugningsanlæg

Minimum nominel effekt ved 230 eller 110
VOLT AC 1600 WATT
Minimum opbevaringskapacitet:
35 liter
Filtersystem: indbygget udstødningstype
Luftstrøm:
82 liter/sekund
Sugestyrke:
2,500 mm/wg
g)
Skæredybde: 0 – 3 mm
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10. Reservedelsliste
Anbefalede reservedele:
a) 1 stk. drivrem
b) 4 par klinger af hårdmetal
c) 2 komplette sæt klingeholdere
Vejledning og reservedele kan nemt fås fra:

HF Industri & Marine
Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
Danmark
Telefon 62 20 13 12
www.hfmarine.dk

11.
Sikkerhedsmærkning
Brug altid høreværn
Brug altid sikkerhedsbriller
Brug altid en ansigtsmaske
Brug altid en sikkerhedshjelm
Brug altid beskyttelseshandsker
Brug altid beskyttelsestøj
Maskinen skal altid holdes tør.
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GelPlane
1 års garanti
Mens GelPlane International vil gøre sit bedste for at give instruktioner,
anbefalinger og rådgivning til en køber i forbindelse med opbevaring eller brug af
udstyret, skal det forstås, at det skal være køberens og brugerens ansvar ansvarlig at
sikre sig, at den påtænkte anvendelse af udstyret er egnet i de særlige omstændigheder
i den proces, produktion eller lagringsmetode, der anvendes i udnyttelsen af udstyret.
Hver GelPlane vil blive leveret af fabrikanten med en seks måneders garanti
til slutbrugeren. Garantien omfatter udskiftning af defekte dele af GelPlane.
Garantien omfatter ikke dele ødelagte eller beskadiget som følge af forkert brug,
'slitage', manglende vedligeholdelse eller uagtsomhed. Producenten vil ikke acceptere
et krav i henhold til garantien, indtil der er tilstrækkelig dokumentation for at kravet
er blevet præsenteret til producenten. Desuden, hvis maskinen har ramt noget andet
end GRP, så vil GelPlane International ikke påtage sig noget ansvar.
GelPlane International vil efter eget skøn enten gratis reparere eller vederlagsfrit
udskifte alle GelPlane dele, der findes til GelPlane Internationals tilfredshed at være
defekte som følge af fejl i konstruktion, fremstilling eller forarbejdning, forudsat:
1.
At sådanne dele returneres fragtfrit til GelPlane International eller til en
autoriseret forhandler inden for levering;
2.
At produktet ikke har været anvendt til andre formål end det, som det blev
designet til.
Træning i brugen af GelPlane er tilgængelig fra GelPlane International. Det er
virksomhedens opfattelse, at køberen bør sende brugerne på dette træningsprogram.
Køberne accepterer det fulde ansvar for levering af deres eget træningsprogram.
Denne garanti omfatter kun reparation eller udskiftning af defekte komponenter og
GelPlane International vil under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for
eventuelle følgeskader eller betingede tab eller skader.
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Gelplane

Registreringskort for 1 års garanti
Jeg har læst og forstår, at GelPlane skal kun anvendes i nøje overensstemmelse med
de anvisninger og advarsler, der er indeholdt i instruktionsbogen og alle mærkaterne
på GelPlane.
Underskrift
Navn
Titel
Firma
Adresse
Land
Antal medarbejdere
Anvendelse
Købsdato
Serienummer
Forhandlerens navn
Forhandlerens adresse
Land

Bemærk venligst:
Oversøiske kunder skal kontakte deres lokale agent.
Du bedes udfylde denne og returnere den
til forhandleren

DRIFTS- OG
VEDLIGEHOLDELSESMANUAL
HF Industri & Marine ApS
Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
Danmark
Telefon:62 20 13 12
Fax: 62 20 14 77
Mail: info@hfmarine.dk
www.hfmarine.dk

18

