
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GENEREL INFORMATION 
 
 
1.1 
De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. 
 
Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal 
betjene maskinen. Personer, der betjener maskinen, skal gennemlæse denne 
instruktion inden arbejdet begyndes.  
 
Følg instruktionen for en korrekt behandling af bukkemaskinen, og opnå derved 
sikker betjening og længere levetid på maskinen. 
 
Producenten forbeholder sig ret til at modificere maskinen med forbedringer.  
 
Alba S.A. bærer ikke ansvaret for skader på personer eller ting, som opstår ved forkert 
brug af maskinen. 
 
 

DAR-35-E  BUKKEMASKINE 



1.2 Observation ved levering 
 
Check følgende ved levering: 
 

• Ordren svarer overens med det leverede. 
• Maskinen er modtaget i god stand og ingen dele er synligt 

defekte 
 
 
Kontakt PTS/AO Værktøj, hvis disse 2 punkter ikke er opfyldt. 
 
 
1.3 Dimensioner 
 
De indikerede tal svarer til ydermål på maskinen i mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Transport 
 
For at løfte maskinen korrekt skal stropper føres gennem toppen af bordet som vist på 
tegningen nedenfor. 
 

 
 

 



1.5 Beskrivelse af maskinen 
 
Alba bukkemaskine bruges til bukning af rundjern til bygningsindustrien og er højt 
ydende med følgende fordele: 
 

• 2 hastigheder ( den hurtige til diametre under 20mm) 
 

• Programmering af 3 forskellige bukkevinkler i hver retning 
(vælges ved at benytte vinkelvælgeren på fronten af 
maskinen) 

 
• Justerbare støtteruller 

 
• 4 bevægelige bukkelister for større nøjagtighed. 

 
• Uafhængige pedaler 

 
• To vejs bukning. Retning bestemmes ved isætning af 

stifter i huller på bukketallerken 
 

• Drejelig bakke, udstyret med et sæt af styrestifter, ruller og 
værktøjssæt 

 
 
 

 
 

1. Skema over bukkekapacitet 
2. Bukkevinkelvælger 
3. Justerbare støtteruller 
4. Bevægelige bukkelister (4 stk) 
5. Bukketallerken 
6. Stik for elektrisk tilslutning 
7. Kontrolpanel 
8. Tilgang til motor boks  
9. Venstre – højre pedal 



 
1.7 Beskrivelse 
Bukke kapacitet    For maskine DAR-35-E 
mm Ø   Antal stykker jern 
Stålkvalitet   1 2 3 4 5 
250 N/mm2 max. Ø   35 28 22 16 14 
400 N/mm2 max. Ø   28 25 20 16 14 
500 N/mm2 max. Ø   28 22 20 16 14 

Drejehastighed 10/20 
Motor- Kw 2,2 
kraft Hk 3,0 
Netto vægt kg. 390 
Transportmæssige mm 1280 x 940 x 1050 
pakkedim. Kg. 420 
 
 
 
2.0 Tilslutning 
 
FFøørr  mmaasskkiinneenn  ttiillsslluutttteess  ttiill  eell--nneetttteett  sskkaall  ddeerr  ttaaggeess  hheennssyynn  ttiill  ddee  ffoorrsskkrriifftteerr,,  rreegglleerr  eelllleerr  
ssæærrlliiggee  bbeesstteemmmmeellsseerr  ddeerr  eerr  ggæællddeennddee..  
  
MMaasskkiinneenn  eerr  nnoorrmmaalltt  bbeesstteemmtt  ttiill  ttiillsslluuttnniinngg  ttiill  vveekksseellssttrrøømm  mmeedd  ffiirree  lleeddnniinnggeerr  RR--SS--TT--
00,,  mmeedd  eenn  bbeesskkyytttteett  lleeddeerr  ((JJoorrddffoorrbbiinnddeellssee))..  EEll--ttiillsslluuttnniinnggeenn  ffoorreettaaggeess  ttiill  ssttiikkkkeett  ppåå  
bbaaggssiiddeenn  aaff  mmaannøøvvrreesskkaabbeett..  
  
NNeetttteettss  ssppæænnddiinngg  sskkaall  ssaammmmeennlliiggnneess  mmeedd  mmaasskkiinneennss..  HHvviiss  ssppæænnddiinnggeenn  eerr  ffoorrsskkeelllliigg,,  
sskkaall  ttiillsslluuttnniinnggeerrnnee  vveedd  mmaannøøvvrreettrraannssffoorrmmaattoorreennss  iinnddggaanngg  æænnddrreess,,  ssaammtt  vveedd  mmoottoorreennss  
kklleemmmmeekkaassssee  ssoomm  aannggiivveett  ii  nneeddeennssttååeennddee  sskkeemmaa..  
 
 

 
  Mindre                    Højere                              Mindre                          Højere 
  Spænding               Spænding                          Spænding                     Spænding 
 
BBeesskkyytttteellsseenn  mmoodd  oovveerrbbeellaassttnniinnggeerr  ii  nneetttteett,,  ssiikkrriinnggeerr  eelllleerr  aauuttoommaattiisskkee  
mmaaggnneetttteerrmmiisskkee    aaffbbrryyddeerree  bbøørr  nnøøddvveennddiiggvviiss  vvæærree  aannbbrraaggtt  uuddeennffoorr  mmaasskkiinneennss  
mmaannøøvvrreesskkaabb,,  vveedd  ssttrrøømmttiillfføørrsseellkkaabblleettss  ffoorrrreessttee  ddeell..  
  
DDeenn  bbeesskkyytttteellssee  bbøørr  iinnssttaalllleerreess  ii  ddeett  llaanndd  mmaasskkiinneenn  aannvveennddeess  ii..  
 
 



2.1 Opstart 
 

 
 

1. Tilslutning til el-nettet med jordledning 
2. Hovedafbryder, 2 positioner : ”o” slukket og ”-” tændt  
3. Flytbare pedaler. Ved aktivering af pedalen startes den valgte aktivitet. 

Kontroller altid rotationsretningen inden det planlagte arbejde påbegyndes. 
Fodpedalen holdes nede indtil bukkevinklen er nået. Derefter fjernes foden fra 
fodpedalen og maskinen vender tilbage til udgangsposition. Hvis foden fjernes 
fra pedalen før bukkevinklen er opnået, standses den planlagte bukning af 
sikkerhedsmæssige grunde. Aktiveres pedalen på ny, vender maskinen tilbage 
til udgangspunktet. Trædes fodpedalen HELT i bund, aktiveres nødstoppet, 
både i fodpedalen og på maskinen. For at aktivere maskinen igen, skal først  
pedalen  og derefter skal maskinen genaktiveres. Derefter vender maskinen 
tilbage til udgangsposition ved tryk på pedalen. 

4. Vinkelvælger eller kontinuerlig rotation, benyttes for spiraler. I sådanne 
tilfælde, fjern alle stifter og endestop fra skiven. 

5. Rød stopknap. Hvis denne aktiveres vil lyset i lampen pos. 7 slukke og 
indgangsstrømmen afbrydes. 

6. Grøn trykknap for ” START”, når denne trykknap aktiveres, bør lyset i lampe 
pos. 7 tænde. Efterse at knappen ”NØDSTOP” pos 8 ikke er aktiveret, samt at 
afbryderen ikke står i ”O”. Maskinen er nu klar til at udføre bukke funktion. 

7. Lys i denne lampe angiver at maskinen er i drift. 
8. Rød Nødstop. Afbryder maskinen. For genstart udløs nødstop og aktiver grøn 

”ON” knap. 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.1 Bukkebord endestop 
 
 
Høj hastighed – brug langt endestop 
 
Lav hastighed – brug kort endestop 
 
 
3.2 Valg af bukkevinkel 
 
Den periferiske kreds på drejetallerknen er 
farvet i koder, for at matche til de 
respektive stifter. Indsættelsen af stifterne 
giver mulighed for at opnå 6 forskellige 
buk. Stifterne kan bruges i alle huller, men 
det tilrådes at bruge dem i den farvezone 
de hører til, for at undgå forvirring. 
 
De 3 farver definerer den anbefalede zone for de 3 forskellige typer af bukkevinkler. 
 
* gul zone  åbne vinkler  kort stift 
* rød zone  medium vinkler medium stift 
* blå zone  lukkede vinkler lang stift 
 
Vinkelvælgeren, placeret på fronten af maskinen, tillader at vælge en hvilken som 
helst programmeret vinkel på vilkårligt tidspunkt. 
 
Ved at flytte fra venstre til højre afgiver du følgende ordre: 
Den ”lukkede” til venstre (blå) 
”Médium” i midten (rød) 
Den ”Åben” til højre (gul) 
 
 
3.3 Sikring af maskinen 
 
Omstillingen er under kørslen ”timet” for at undgå skarpe vendinger på reduktions 
mekanismen og dermed forårsage skader. 
 
Motoren er udstyret med termosikring, som reagerer på overophedning af 
vindingerne. Hvis den aktiveres, afbrydes strømmen til maskinen. Før maskinen kan 
startes igen, på ”ON”, er det nødvendigt at lade motoren afkøle i en vis tid, indtil 
temperaturen er faldet ca. 6 grader C. Check grunden til overophedningen. 
 
Mulige årsager kunne være: 
 
Fejl i en fase 
Under- eller overspænding 
Høje temperaturer i omgivelserne  
Dårlig køling 
Blokeret rotor 

 



 
 
 
4. Vedligeholdelse 
 
Den drejelige aksel skal smøres månedligt. Brug fedtpresse på smøreniplen. Også 
andre bevægelige dele, så som ruller og bukkelister, skal smøres. Fedtet skal være en 
god kvalitet af type 2. 
Efter hver arbejdsdag skal maskinen rengøres. 
Hvis maskinen skal hensættes uden at være i brug i en given periode, skal 
drejetallerken og ruller smøres ind i fedt for at undgå korrosion. 
 

 
 
4.1. Vedligeholdelse og smøring af gearboks. 
 
DAR 35 er udstyret med reduktionsmotor med bremse. Gearboksen skal smøres med 
fedt, som påføres mens maskinen er i funktion. Fedtet skal være af en høj kvalitet til 
brug i gear. Ligger den omgivende temp. udenfor normal interval  
(-10 til 40 ° C) skal man bruge en specialfedt.  
 
Efter ca. 8000 arbejdstimer skal gearboksen adskilles og lejernes beskaffenhed 
kontrolleres og smøres. Gearboksens ”krop” og interne dele skal renses i benzin 
(aldrig petroleum) Efter gearboksen igen er samlet, checkes fedt ”1” og gammel fedt 
fjernes ”2”. 
 

 


