
OP UW MACHINE

IN UW WERKPLAATS

BASISGEREEDSCHAP

WANNEER U IN AFWACHTING BENT

UW EERSTE HAAS KOPEN
CHECKLIST 

Voeding:
❑	Controleer om te zien hoeveel voeding de 

machine nodig heeft om te werken. 
❑	Zorg dat uw winkel genoeg voeding heeft 

om uw plannen te ondersteunen.
❑	Voor de installatie moet u een elektricien 

de stroom naar de Haas machine laten 
leiden.

Programma:
❑	Als u op zoek bent naar een meer 

geavanceerd programmeringssysteem op 
de Haas-besturing, kijk dan eens naar ons 
visuele programmeringssysteem. 

❑	Voor 4e- en 5e-astoepassingen heeft u een 
desktop CAM-systeem nodig.  Autodesk en 
MasterCAM zijn de beste in deze software.

Koelmiddel:
❑	De types materialen die u gaat frezen en wat 

uw lokale leverancier ondersteunt zullen 
invloed hebben op uw koelmiddelselecties. 
Vraag allereerst uw lokale Haas Factory 
Outlet.

❑	U heeft een startemmer van 5 gallon nodig 
om uw machine operationeel te krijgen.

Space:
❑	Gebruik onze lay-outtekening voor de 

machine om uw werkplaats in te richten 
en plaats van de machine te bepalen.

❑	Drie feet aan de achterkant is heel 
belangrijk, omdat de elektriciteitskast 
helemaal open moet kunnen.

❑	De plek waar de spaanders uitkomen kan 
per machine verschillen en moet worden 
overwogen bij de plaatsing van de machine.

Fundering:
❑	Raadpleeg de installatievereisten voor elke 

machine voor nauwkeurige details voor 
de vloerdikte vóór het plaatsen van de 
machine op goed gewapend beton.

Water:
❑	Koelmiddel moet een watertoevoer zo dicht 

mogelijk bij de machine hebben.
❑	Een goede refractometer voor het bijhouden 

en behouden van de juiste koelmiddelmix  
of installeer de Haas-koelmiddelbijvuloptie.

Lucht:
❑	Het is heel belangrijk om een goede 

luchtcompressor te hebben voor de 
werking van de machine. Voorkom dure 
rekeningen en te vroege slijtage van 
pneumatische onderdelen door te zorgen 
voor schone, droge lucht naar de machine.

Halffabricaten:
❑	Moeten lokale materiaalleveranciers  

in de omgeving zoeken.

❑	Voor een verticale frees: een 6" vaste 
bek bankschroef hebben, een paar 
zachte bekken, een teenklemset en 
basishandgereedschap.

❑	Voor een draaimachine: wat vervangende  
zachte bekken voor de standaard 
klauwplaat en verschillend 
handgereedschap worden aanbevolen.

Gereedschapshouder:
❑	Voor freesmachines, basisgereedschap-

shouders: ½" en ¼" freeshouders, sleutelloze 
boorklauwplaten en ER32-spantanghouders 
en een spantangset. Een volledige set 

bestaat uit meerdere spantanghouders en 
ER16-, ER25- en ER32-spantangsets.

❑	Aantrekbouten
❑	Voor een draaimachine: de Haas-

draaimachines worden geleverd met een 
basisset gereedschapshouders. Bepaalde ER-
spantangen en rechte schat-spantanghouders 
maken uw starterset compleet.

Gereedschappen:
❑	Voor een frees en een draaimachine is dit 

een goede selectie van kobalt boren.
❑	Een set taps voor schroefdraadfuncties.
 Voor frezen is een selectie fijnfrezen in  

¼", ½" en ¾" goed, zorg ervoor dat u een set 
voor staal en een set voor aluminium hebt. 

 Voor draaimachines: wat OD-
draaigereedschap, afsteekgereedschap en 
een boorstaaf zijn een goede startselectie.

Meetgereedschappen:
❑	Een goede 0-6" schuifmaat, schaal, 0-1", 1"-

2" en een 2"-3" micrometer voor het meten 
van onderdelen. Een goede magnetische 
voet met een testmeetklok is handig voor 
het opstellen van machines. Een randzoeker 
is nodig voor een frees, tenzij u draadloos 
tasten (WIPS) toevoegt aan uw frees.

Spaancilinder:
❑	Een spanencilinder van 55 gallon op 

wielen voor Haas draaimachines met een 
spanentransporteur, of een Haas frees met 
hefoptie voor spanen. Machines met alleen 
een spanentransporteur hebben een grotere 
ton nodig die onder de spanentrechter past. 

Kar:
❑	Een kar voor gereedschap en het opbergen 

van afgewerkte onderdelen is handig om 
alles georganiseerd te houden. Er zijn veel 
verschillende karren beschikbaar, sommige 
specifiek voor gereedschapshouders, andere 
voor onderdelen, en sommige voor allebei.

Training:
❑	Raadpleeg uw lokale HFO als u training  

nodig heeft. Ons Haas Certificerings-
programma een ook een goede bron.  
Bezoek HaasCNC.com om u aan te melden 
voor het programma.

Waar u aan moet denken…

WERKSTUKOPSPANNING:


