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Fig. 1 Fig. 1 

DL8704 
Disc Lathe 

DU8610 
Drive Unit 

Opbergkist 

1. Overzicht 
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A. Rubber ring geel 
B. Rubber ring rood 
C. Meenemer 
D. Kwast 
E. S-haak 
F. Kabel 
G. Beschermkap 
H. Olie 
I. T-sleutel 
J. Tool motor unit kabel 
K. Cilinder 12.5x10 
L. Cilinder 12.5x20 
M. Beitelplaatjes 
 Schroeven M2.5 
N. Conische ring 
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Fig. 3 

Fig. 4 

UMA, Fig 3. 
Universele Montage Adapter 
Korte Z-beugels met gat  
Ø16.2 mm / 0.63 inch 

UMA accessoires, Fig. 4. 
Lange Z-beugels met gat  
Ø16.2 mm / 0.63 inch 
Inserts zonder schroefdraad 
Ø9 mm / 0.35 inch 
Ø10.5 mm / 0.39 inch 
Ø12.5 mm / 0.47 inch 
Inserts met schroefdraad 
M10 (metrisch) 
Sluitringen 
Ø24xØ11x4 / 0.94x0.43x0.16 in  
Bouten 
M10x25 (metrisch) 
M10x30 (metrisch) 
M10x40 (metrisch) 

Overzicht 
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2. Belangrijke veiligheidsvoorschriften 
Houdt u aan de standaard veiligheidsvoorschriften voor werken met elektrische apparatuur 
en de voorschriften zoals die in deze handleiding zijn vermeld: 
1. Lees alle instructies. 
2. Let op, hete delen kunnen brandwonden veroorzaken. 
3. Gebruik de apparatuur niet indien het netsnoer beschadigd is, de machine gevallen of 

beschadigd is. Totdat reparatie is uitgevoerd door een erkend vakman. 
4. Laat het netsnoer niet langs scherpe delen lopen, niet knikken en niet in contact komen 

met hete of draaiende delen. 
5. Wanneer een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een snoer met een gelijk of groter 

max. amperage dan dat van de apparatuur. Leg het snoer zodanig dat niemand er over 
kan vallen en er geen trekkracht op staat. 

6. Na gebruik het netsnoer uit de wandcontactdoos nemen. Trek nooit de steker uit de 
wandcontactdoos door aan het snoer te trekken. 

7. Laat de apparatuur volledig afkoelen alvorens deze op te bergen. Rol de kabel losjes op 
bij het opbergen. 

8. Gebruik de apparatuur niet in de omgeving van open verpakkingen met brandbare vloei-
stoffen, om brandgevaar te voorkomen. 

9. Ventileer voldoende. 
10. Houdt haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen, weg van draaiende delen. 
11. Gebruik de apparatuur niet op vochtige vloeren, en stel de apparatuur niet bloot aan re-

gen om elektrische schokken te voorkomen. 
12. Gebruik de machine alleen zoals staat aangegeven in deze handleiding. Gebruik alleen 

door MAD geadviseerde montagedelen. 
13. DRAAG ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL. Een normale bril is niet geschikt, dat is geen 

veiligheidsbril. 
14. De wandcontactdoos dient zich dicht bij de machine te bevinden en makkelijk bereik-

baar zijn. 
15. Alleen personen, die bevoegd zijn om remonderhoud aan een voertuig te verrichten, 

mogen werken met het remschijf-afdraaiapparaat. 
16. Gebruik de apparatuur niet wanneer u moe of onwel bent. 
17. Gebruik het remschijf-afdraaiapparaat DL8704 en DU8610 altijd samen. 
18. Gebruik het remschijf-afdraaiapparaat DL8704 en DU8610 alleen zoals staat aangege-

ven in deze handleiding. 
19. Overbelast het remschijf-afdraaiapparaat niet. 
20. Houdt u aan de elektrische specificatie zoals staat aangegeven op het typeplaatje van 

de beide apparaten. 
21. Houdt het werkgebied op orde. Een wanordelijke werkomgeving leidt tot ongelukken. 
22. Indien de apparatuur niet in gebruik is dan opruimen buiten het bereik van kinderen. 
23. Houdt tijdens het gebruik van de apparatuur kinderen uit de buurt. 
24. Laat andere personen niet aan de apparatuur of snoeren komen, houdt ze weg van het 

werkgebied. 
25. Gebruik de apparatuur niet in een omgeving waar: ontploffingsgevaar heerst; het zeer 

vochtig of nat is. 
26. Gebruik de motor (DU8610) niet onder het niveau van 46 cm (18 inch) boven de grond. 
27. Neem bij de (de-)montage van voertuigcomponenten altijd de veiligheidsvoorschriften 

en (de-)montagerichtlijnen van de automobielfabrikant in acht. 
28. De werkplek is 0.5 meter (20 inch) naast het aandrijfapparaat DU8610 en 0.5 meter (20 

inch) naast het remschijfafdraaiapparaat DL8704 . 
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29. Het aandrijfapparaat DU8610 moet zijn voorzien van de veiligheidskap (SK-508), zoals 
in deze handleiding staat aangegeven. 

30. Draag er zorg voor dat u de werkzaamheden op een vlakke vloer uitvoert. 
31. Het maximum laadvermogen van het bovenste plateau is 1 kg (2.2 Lbs). 
32. Verplaats de in werking zijnde apparaten nooit. 
33. Tijdens het afdraaien ontstaat het gevaar van vallende of wegspringende hete spaan-

ders. 
34. Het hiermee gepaard gaande risico van brand, verwonding of verbranding is te voorko-

men door de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen; Draag beschermende kleding, 
werkhandschoenen, een stofmasker. Controleer op aanwezigheid van brandblusmidde-
len. 

35. Maak wanneer het mogelijk is altijd gebruik van de rubber ring op de buitenomtrek van 
de remschijf; hiermee worden trillingen en/of geluiden beperkt. 

36. Aansprakelijkheid voor eigen gemaakte hulpstukken en wijzigingen aan de apparatuur 
kan MAD niet aanvaarden. 

37. Voor gebruik van de apparatuur dient gecontroleerd te worden of een afscherming of 
andere delen die beschadigd zijn voldoende werken en de functie niet verloren gaat. 

38. Controleer uitlijning van bewegende delen, de verbinding van de bewegende delen, 
breuk van delen, montage en andere condities die de werking kunnen beïnvloeden. 

39. Een afscherming, kabel, of ander deel dat beschadigd is, dient te worden gerepareerd of 
te worden vervangen door een erkend vakman indien niets anders is aangegeven in de 
handleiding. 

40. Laat defecte elektrische componenten vervangen door een erkend vakman. 
41. Houdt de apparatuur scherp en schoon voor beter en veiliger werk. 
42. Houdt handvatten droog, schoon en vrij van olie en vet. 
43. Onderhoud de apparatuur alleen zoals staat aangegeven in deze handleiding. 
44. Laat reparaties/beschadigingen en preventief ander onderhoud door een erkende vak-

man (met gedegen elektrische en mechanische kennis en ervaring) uitvoeren. 
45. Reparaties en onderhoud altijd uitvoeren met de apparatuur elektrisch uitgeschakeld en 

netsteker uit het net. 
46. Voordat u werkzaamheden aan de DU8610 uitvoert, de condensator ontladen door de 

condensatoraansluitingen kort te sluiten. 
47. Maak bij reparaties en onderhoud altijd gebruik van de originele onderdelen. 
48. Het bewerken van de remschijven kan de remvertraging beïnvloeden. Controleer na de 

werkzaamheden of de remvertraging voldoet aan de eisen die de wet en de autofabri-
kant stellen.  

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN. 

Fig. 5 Fig. 6 
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Doos 1 

Fig. 7 

Fig. 9 

Fig. 8 

M12 
 Aanhaalmoment 80Nm 

M12x30 

19mm 

8mm 

2.1 Opbouwinstructie 

Veiligheidsvoorschriften 
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Doos 2 

Fig. 10 

Plaats de alu- 
minium buis 
-door de motor 
unit- op de 
voetplaat. 

4 bouten 
M10x35 
Aanhaalmoment 50Nm 

Trek beugel 
omhoog 

Trek beugel 
omhoog 

Kabelconnector 
aan deze kant. 

17mm 

Fig. 12 

Fig. 11 

Doos 3 

Doos 1 

Veiligheidsvoorschriften 
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Bevestig de kabel 
aan de beugel 

Fig. 13 

Moer M6 

Sluitring 

Sluitring 

Moer M6 

Bout M6x30 Fig. 14 

10mm 

Veiligheidsvoorschriften 
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Druk de motorunit krachtig 
naar beneden tot kist- 
hoogte, gebruik daarbij 
de handgreep op deze 
plaats. 

Fig. 15 

Veiligheidsvoorschriften 
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Fig. 16 

Fig. 17 

2 

1 

3 5 6 
7 

8 

4 

1. Bevestigingsoor met schroefdraad 
2. Bevestigingsoor zonder schroefdraad 
3. Pijl draairichting 
4. Stelknop snijdiepte 
5. Slede 
6. Fixeerknop 
7. Handwiel 
8. Schakelaar automatische voeding 

2.2 Bediening DL8704 

Veiligheidsvoorschriften 
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Fig. 18 

Fig. 19 

Ingang net-
spanning 

Uitgang naar 
DL8704 

Richting / stop schakelaar 

Gaffel 

Veiligheidskap 

Noodstop 

Handgreep 
hoogte-instelling 

Handgreep 
manoeuvreren 

2.3 Bediening Drive Unit DU8610 

Veiligheidsvoorschriften 
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Fig. 20 Fig. 21 

Fig. 22 
Remmen vast tijdens bewerken. 

In geval van nood is de DL8704 - DU8610 unit met de noodstop uit te schakelen. 
De noodstop is te ontgrendelen door de onderste ring van noodstopschakelaar met de 
klok mee te draaien. In een veilige situatie kan de DU8610 worden gereset door de rich- 
tingsschakelaar op 0 te zetten. 

Druk voor noodstop. 
Draai onderste ring in klokrichting om de 
noodstop te ontgrendelen. 

Veiligheidsvoorschriften 
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Fig. 23 

Linksom Rechtsom 
Noodstop 

Stop / reset 

Veiligheidsvoorschriften 
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Fig. 25 Fig. 24 

Fig. 28 

3. Voorbereiding 

Voorbereiding 

Fig. 29 

Fig. 26 Fig. 27 
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1. Plaats de auto op de hefbrug, schakel de transmissie in de neutrale stand. 
2. Hef de auto tot werkhoogte met de wielen vrij, fig. 24. 
3. Controleer de wiellagerspeling aan beide zijden fig. 25. 
4. Indien nodig afstellen volgens het werkplaatshandboek. 
5. Voorkom dat vuil tussen remschijf en naaf kan komen, fixeer de remschijf direct 

nadat het wiel afgenomen is. Gebruik een remhulp om de remschijf te fixeren. 
Let op! Niet alle remschijven zijn met een schroef of bout gefixeerd op de naaf . 

6. Wiel demonteren en de remschijf vastzetten met de wielmoeren, gebruik de co-
nische ringen, fig. 26-27. 

7. Meenemer monteren op één van de wielbouten, fig. 27. 
8. De V-opening van de meenemer moet goed aanliggen op de naafrand. 
9. Alle wielmoeren gelijkmatig aantrekken met 50 Nm (37 Ft-Lbs). 
10. Wiel ook demonteren aan de andere zijde, en die remschijf vastzetten met twee 

wielmoeren, gebruik de conische ringen. 
11. Verwijder de remhulp. 
12. Controleer de dikte van de remschijf, en beoordeel of de vervangingsmaat na 

het afdraaien niet zal worden overschreden. 
13. Voor de remschijf-vervangingsmaat, zie het werkplaatshandboek. 
14. Vervang de remschijf indien de remschijfdikte kleiner is dan de vervangings-

maat. Afdraaien is dan niet toegestaan. 
15. Is de remschijfdikte groter dan de vervangingsmaat, bepaal dan hoeveel maxi-

maal mag worden afgedraaid. 
16. Complete remklauw demonteren en weghangen aan de S-haak. Fig. 28. 
17. Controleer of de remslang en de remklauw de aandrijfas of andere draaiende 

delen niet raken. 
18. Verwijder roest en vuil van het montagevlak van de bevestigingspunten voor de 

remklauw. Deze remklauworen moeten schoon zijn, omdat het de referentie is 
voor de uitlijning van de bewerkingsvlakken. 

19. Rubber ring op de buitenomtrek van de remschijf aanbrengen om trillingen en/of 
geluid te beperken, fig. 29. 

20. Sluit de netkabel aan op de DU8610. 
21. Sluit de kabel aan tussen de DU8610 en de DL8704. 
22. Draai de motorschakelaar naar de stand 0, ontgrendel de noodstopschakelaar. 
23. Plaats de sleden en de beitelhouders van de DL8704 geheel in de achterste po-

sitie. (door het handwiel linksom te draaien). 
24. De beitelplaatjes kunnen nu bij de montage van de DL8704 niet worden bescha-

digd door stoten tegen de remschijf. 

Voorbereiding 
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Ø16.2 mm / 0.63 inch 
(zonder insert) 

Ø9.0 mm / 0.35 inch 

Ø10.5mm / 0.39 inch 

Ø12.5 mm / 0.47 inch 

M10 (metrisch) 

Fig. 30 Fig. 31 

Fig. 33 

Fig. 32 

4. Plaatsen van Montage Adapter 

Plaatsen van Montage Adapter 

4.1 Keuze van de inserts 

Remklauw-oor:  
Zonder schroefdraad 

Adapter:  
Gebruik inserts met schroefdraad 

Remklauw-oor:  
Met schroefdraad 

Adapter:  
Gebruik inserts zonder draad, in de juiste maat: 
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Voertuig DL8704 

Voertuig 
Voertuig 

Plaatsen van Montage Adapter 

Voor remschijven en naven 
van normale afmetingen: 
Korte adapter: 
Gebruik Z-beugels 39 en 40. 

In sommige ge-
vallen is het no-
dig te middelen 
tussen kort en 
lang: Medium 
adapter: 
Gebruik Z-beu- 
gels 39 en 42 
of: 40 en 41 

Voor remschijven en naven 
van grote afmetingen: 
Lange adapter: 
Gebruik Z-beugels 41 en 42. 
 
 

Fig. 34 

Fig. 37 Fig. 36 

Fig. 35 

Voertuig DL8704 

4.2 Keuze van de Z-beugels 
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a 

a 

Plaatsen van Montage Adapter 

Fig. 38 

A. Verbindingsboog 
B. Z-beugel kort (39-40) of lang (41-42) 
C. Inserts met- of zonder schroefdraad 

Fig. 40 

1. Controleer de ruimte tussen de DL8704 en 
de remschijf:  

 Houdt deze ruimte zo klein mogelijk, maar 
minimaal 5 mm (0.04 inch). Fig. 39. 

2. Mogelijkheden om deze maat te corrige-
ren; 

  - Gebruik de adapter met langere of korte 
 Z-beugels Fig. 34-37. 

3. Gebruik geen luchtsleutel bij de montage 
en demontage van de montage-adapter en 
de DL8704. 

4. Monteer de adapter op de auto en stel de 
hoogte van de adapter in; 

 Adapter met M10 metrische inserts; 
 Monteer de adapter op de remklauw-oren, 

met de meegeleverde M10 bouten, 
 Fig. 30-31. 
 Adapter met 9, 10.5, 12.5 mm, of zonder 

inserts; 
 Gebruik de originele remklauw bouten. 

Monteer de UMA adapter met de originele 
remklauwbouten aan de remklauworen, 
Fig. 32-33. 

 a. Richt de boog van de montage-adapter 
 naar de as. 

 b. Let op de keuze van de boutlengte, de 
 bouten mogen de remschijf niet raken. 

 c. Gebruik eventueel opvulbussen om de 
 correcte boutlengte te verkrijgen. 

 d. Zorg ervoor dat de inbusbouten van het 
 schuifstuk los zijn gedraaid.  

5. Plaats het schuifstuk in het hart van de 
remschijfnaaf en zet dan de remklauwbou-
ten licht vast, Fig. 40. 

4.3 Adapter samenstellen 

4.4 Plaatsen en instellen van de adapter 

A 
B 

C 

Fig. 39 
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5. Montage DL8704 op UMA 

1. Breng de DL8704 in positie, fig. 39. 
2. Indien nodig de DL8704 180° draaien, met de handgreep naar onderen, fig. 44-45. 
3. Bevestig de DL8704 aan het schuifstuk, door gebruik te maken van de handknoppen. 
4. Schuif de DL8704 naar het midden van de remschijf, zodanig dat de hartlijnen van de 

DL8704 en remschijf in lijn liggen. Fig. 41-43.  
5. Zorg ervoor dat de DL8704 de remschijf niet raakt. 
6. Draai één van de inbusbouten vast met behulp van de zeskantsleutel; hierdoor wordt 

het schuifstuk gefixeerd in de montagebeugel. 
7. Zet alle bouten vast met voorgeschreven aanhaalmoment in deze volgorde; 
 a. M10 montagebouten op remklauw vastzetten met aanhaalmoment 50 Nm (37  Ft-

 Lbs).  
 b. Originele remklauwbouten (indien groter of gelijk M10) vastzetten met  aanhaal-

moment 50 Nm (37 Ft-Lbs). 
  Remklauwbouten M8: aanhaalmoment 25 Nm (18 Ft-Lbs) 
  Remklauwbouten M9 aanhaalmoment 30 Nm (22 Ft-Lbs). 
 c. Handknoppen vastzetten met aanhaalmoment 50 Nm (37 Ft-Lbs). 
 d. Inbusbouten van adapter vastzetten met aanhaalmoment 25 Nm (18 Ft-Lbs). 
8. Controleer of de remschijf vrij kan draaien en er geen onderdelen aanlopen of ge-

blokkeerd zijn. 

Fig. 44 Fig. 45 

Fig. 43 Fig. 41 Fig. 42 

O.K. X X 
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5.1 Voorbeelden 

Adapter met korte Z-beugels en M10 insert, op naaf met normale remschijf afmetingen. 

Montage DL8704 op UMA 

Fig. 46 Fig. 47 

Fig. 48 
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Adapter met lange Z-beugels met M10 insert, op naaf met grote remschijf afmetingen. 

Fig. 49 Fig. 50 

Fig. 51 
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Adapter met korte Z-beugels met insert zonder schroefdraad, op naaf met normale remschijf 
afmetingen. 

Fig. 52 Fig. 53 

Fig. 54 
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Adapter met lange Z-beugels met insert zonder schroefdraad, op naaf met grote remschijf 
afmetingen. 

Fig. 55 Fig. 56 

Fig. 57 
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1. Meenemerpen horizontaal draaien. 
2. DU8610 in lijn met de naaf plaatsen. 
3. Breng de DU8610 op de juiste hoogte brengen met handgreep voor de hoogte-

instelling., fig. 19, pag. 13. 
4. Gaffel over de meenemer schuiven, zodanig dat 5 mm (0.2 inch) ruimte blijft tus-

sen beiden volgens, fig. 58 A. Gaffel moet naar het midden van de naaf wijzen. 
5. Achterste wielen van de standaard: rem blokkeren, fig. 58 B. 
6. Controleer of de remschijf vrij kan draaien, en er geen onderdelen aanlopen of 

geblokkeerd zijn. 
7. Let op: de remschijf en aandrijfas aan de andere zijde kunnen ook gaan draaien 

zodra de aandrijfeenheid wordt gestart. 

6. Plaatsen DU8610 Drive Unit 

Plaatsen DU8610 Drive Unit 

Fig. 58 

A 

B 

B 

5 mm 
0.2 in 
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1. Bepaal de juiste draairichting van de aandrijfeenheid DU8610, zie de pijl op de 
DL8704, fig. 59. 

2. Kies de stand van de richtingsschakelaar, in de juiste draairichting.  
3. Indien er een hoge rand op het remvlak aanwezig is, dient deze vooraf verwij-

derd te worden zonder de maximale snijdiepte te overschrijden. 
4. Bedien de sledes van de DL8704 zodat de beitelplaatjes tot het midden van het 

remvlak bewegen. 
5. De stelknoppen voorzichtig indraaien tot de beitels de remschijf net hoorbaar ra-

ken. 
6. Sleden langzaam naar het midden van de naaf van de remschijf brengen, fig. 

60. 
7. De stelknop mag max. 16 klikken worden ingedraaid bij gebruik van de positieve 

beitelplaat. 
8. De stelknop mag max. 4 klikken worden ingedraaid bij gebruik van de rechte bei-

telplaat. 
9. Eén klik is 0.05 mm (0.002 inch), fig. 59. 
10. De stelknoppen rechtsom indraaien op de door u bepaalde snijdiepte.  
 (min. 0.05 - max. 0.8 mm) (min. 0.002 inch - max. 0.03 inch). 
11. Schakel de automatische voeding elektrisch in met de schakelaar op de 

DL8704. 
12. Start de automatische voeding door de fixeerknop op het handwiel rechtsom 

vast te draaien. 
13. Na bewerking de automatisch voeding van de DL8704 uitschakelen en de fixeer-

knop los draaien. 
14. Schakel daarna de DU8610 motor uit. 
15. Controleer of het binnen- en buitenvlak van de remschijf geheel bewerkt zijn. 
16. Herhaal de bewerking indien nodig. 
17. Controleer of de dikte van de remschijf niet kleiner is dan de voorgeschreven 

vervangingsmaat in het werkplaatshandboek. Is dit het geval dan dient de rem-
schijf te worden vervangen. 

7. Bewerking 

Bewerking  

Fig. 60 Fig. 59 

>click< 
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1. Draai de stelknoppen linksom totdat de beitelhouders in de achterste positie staan. 
2. Sledes in achterste positie brengen door het handwiel linksom te draaien. 
3. Neem de kabel van DL8704 naar DU8610, en de netkabel los. 
4. Demonteer de DL8704. 
5. Demonteer de montage-adapter, bouten losdraaien in omgekeerde volgorde. 
6. Verwijder de rubber ring van de remschijf, fig. 61. 
7. Demonteer de meenemer. 
8. Let op: de remschijf moet op de naaf gefixeerd blijven met tenminste twee wielmoeren. 
9. Herhaal de gehele procedure voor de remschijf op de andere zijde van de auto. Zie pa-

gina 17. 
10. Bewerk altijd beide remschijven op één as op dezelfde wijze, om verschil in remkracht te 

voorkomen. 
11. Reinig de omgeving van de remschijf grondig en controleer of alle ABS-onderdelen vrij 

zijn van spaanders. 
12. Maak het oppervlak van de remblokken geheel parallel en vlak. Vervang de remblokken 

indien nodig. 
13. Monteer de remblokken en remklauwen volgens instructies in werkplaatshandboek. 
14. In sommige gevallen is borgen c.q. vervangen van de remklauwbout verplicht. 
15. Let op het voorgeschreven aanhaalmoment van de remklauwbouten. 
16. Bedien het rempedaal enige malen tot het remsysteem op druk is. 
17. Breng een remhulp aan om de remschijf te fixeren, fig. 62. 
18. Demonteer wielmoeren en de conische ringen. 
19. Monteer de wielen volgens instructies in het werkplaatshandboek. 
20. Let op het voorgeschreven aanhaalmoment van de wielmoeren (of -bouten). 
21. Controleer het remvloeistofpeil, bijvullen indien nodig. 

Fig. 61 

8. Nazorg 

Nazorg 

Fig. 63 

Fig. 62 

Fig. 64 
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Lees vóór het uitvoeren van onderhoud de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding. 
A. Controleer of de beitelplaatjes onbeschadigd en scherp zijn (voor elke bewerking). 
 Draai en vernieuw de beitelplaatjes regelmatig (ten minste na elke 10 auto’s). 
 Bij het verdraaien of wisselen van de beitelplaatjes de steunvlakken van de beitel-

houder goed schoonmaken. 
B. Reinig de geleidingen na elke 10 auto’s. De geleidingen tussen blok en sledes reini-

gen met een kwast en daarna gering oliën met MAD Disc Lathe oil. 
C. Reinig de beitelhouders na elke 50 auto’s: Draai met de stelknop de beitelhouder 

geheel naar buiten. Beitelhouder schoonmaken en licht ontvetten. Bij het monteren 
van de beitelhouder, de spiebaan in de juiste positie richten. 

D. Controleer wekelijks de snoeren en verlengsnoeren, beschadigde snoeren vervan-
gen. 

9. Onderhoud 

Onderhoud 

Fig. 65 Fig. 66 

Fig. 67 

Phillips PH1 
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- Wielmoeren of -bouten altijd met een gelijk aanhaalmoment vastzetten. 
- Noodbediening bij een elektrische storing is mogelijk via plug in de achterplaat. Gebruik 

inbussleutel 6mm. 

10. Problemen oplossen 

Probleem Oorzaak  Oplossing 

Ruw draaibeeld of vis-
graateffect 

Trilling  Rubber ring aanbrengen. 
 Bevestiging DL8704 controleren. 
 Alle bouten groter/gelijk M10 met 

50 Nm (37 Ft-Lbs) vastzetten 
voordat bewerking start. 

 Conische wielringen gebruiken. 
 De DL8704 zo kort mogelijk naar 

de naaf monteren. 

 Wiellager-speling Instellen/vernieuwen. 

 Snijdiepte te groot  Maximaal 0.2 mm (0.8 mm bij 
positieve beitelplaat). 

 Maximaal 0.008 inch (0.03 inch 

bij positieve beitelplaat). 

 Beitelplaatje slecht Draaien of vernieuwen. 

 Beitelplaatje los Vastzetten. 

 Verkeerde draairichting Let op de pijl van de DL8704. 

Aandrijfunit onrustig Niet in lijn met de meenemer Uitlijnen. 

 Meenemer centreert niet Opnieuw monteren en centreren. 

Tab.1. 

Problemen oplossen 
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11.1 Tips 
- Zorg bij montage van de DL8704 dat de afstand tussen DL8704 en remschijf bo-

ven en onder gelijk is. 
- Beitelplaatjes op tijd draaien of wisselen. 
- Controleer alvorens te beginnen met bewerken of de beitelplaatjes het gehele 

remoppervlak kunnen afdraaien. 
- Er is een speciale brochure samengesteld met opties beschikbaar. Deze is ver-

krijgbaar bij uw MAD leverancier. 

11. Tips / Onderdelen 

11.2 Onderdelen 
- Onderdelen kunt u bestellen bij uw MAD-leverancier. Maak hiervoor gebruik van 

de bestelnummers op de bijgevoegde onderdelenlijst. Vermeld altijd het machine-
nummer bij een bestelling van onderdelen. 

- Bewaar deze handleiding met de onderdelenlijst in de kist van de DL8704. 

Tips / Onderdelen 
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12. Elektrisch schema 

Elektrisch schema 

Fig. 68 
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13. Technische specificaties 

DL8704 Remschijf-afdraaiapparaat  

Maximale remschijfdikte 39 mm (1.54 inch) 

Stelknop nauwkeurigheid 0.05 mm (0.002 inch) 

Voedingssnelheid 
  

8.5 mm/min.  
(0.34 inch/min.) 

Elektrische specificatie Zie typeplaat 

Netto gewicht 6.6 kg (14.6 Lbs) 

DU8610 Aandrijfapparaat  

Werkhoogte min./max. 45 - 125 cm (18 - 49 inch) 

Aandrijftoerental 100 rpm 

Netto gewicht 52 kg (115 Lbs) 

Elektrische specificatie Zie typeplaat 

Omgevingstemperatuurbereik -5°C to 40°C (23°F to 104°F) 

Bouwjaar  Zie typeplaat 

Bewerkingsnauwkeurigheden  

Remschijf slingering 0.002 mm (79 microinch) 

Remschijf diktevariatie 0.002 - 0.005 mm 
(79 - 197 microinch) 

Remschijf oppervlakte ruwheid 
  

Ra 1.0 - 2.0 μm 
(39 - 79 microinch) 

Geluidsniveau, exclusief een ruimte 
correctiefactor van 4 dB(A) 
(NEN-ISO 11204 en ISO 3746) 

74 dB(A) 

Tab.2. 

Technische specificaties 
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14. CE conformiteitsverklaring 

CE conformiteitsverklaring 

Wij M.A.D. Holding B.V., 
Wiltonstraat 53, NL-3905 KW, Veenendaal, Nederland, 
verklaren dat het remschijfafdraaiapparaat DL8704 met aandrijfapparaat DU8610,  
in overeenstemming is met de CE bepalingen volgens de richtlijnen; 
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG 
 
 
 
 
 
Veenendaal 
20 Februari 2015 
Business Unit Manager 
J.M. van der Zwan 

Als een verantwoordelijke dealer hechten wij waarde aan het milieu. In dit opzicht 
dringen wij erop aan dat u de juiste afvalprocedure voor uw product, batterijen en ver-
pakkingsmaterialen volgt. Dit draagt bij aan de instandhouding van natuurlijke hulp-
bronnen en zorgt ervoor dat het product gerecycled wordt op een manier 
die de gezondheid en het milieu beschermt. 
 
U moet dit product en haar verpakking volgens de plaatselijke wetten en regels weg-
gooien . Omdat dit product elektronische componenten en (mogelijk) batterijen bevat, 
moeten dit product en haar accessoires gescheiden van het huishoudafval worden 
weggegooid wanneer het product het einde van haar levensduur bereikt. 
 
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten om meer te weten te komen over 
het aanbieden van afval en recycling. Breng het product en haar batterij en naar uw 
plaatselijk verzamelpunt voor recycling. Sommige verzamelpunten accepteren pro-
ducten gratis. 
 
We bieden onze excuses aan voor elk ongemak dat veroorzaakt wordt door kleine 
onregelmatigheden in deze instructies die zich kunnen voordoen als het gevolg van 
productverbetering -en ontwikkeling. 

15. Afvalinstructies 
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1. M.A.D. Holding B.V. in Veenendaal, Nederland, verder te noemen MAD, ver-
leent op haar equipement, onderdelen en accessoires voor het bewerken van 
remschijven een fabrieksgarantie van 12 maanden op fabricage-, assemblage- 
en ontwikkelfouten. 

2. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik of transportschade is uitgeslo-
ten van de fabrieksgarantie. 

3. De garantie geldt uitsluitend op de levering van fabrieksnieuwe apparatuur en 
onderdelen. 

4. De ingangsdatum voor deze garantie wordt bepaald door de datum van levering 
aan de eindgebruiker; hierbij is de factuurdatum van de MAD dealer bepalend. 

5. Van deze garantie zijn alle slijtdelen uitgesloten en ook componenten/producten 
die expliciet zijn geleverd met een andere garantieconditie. 

6. Indien de MAD garantievoorwaarden afwijken van wettelijke condities, zullen de 
wettelijke voorwaarden altijd prevaleren. Bovenwettelijke voorwaarden van MAD 
blijven dan wel van toepassing. 

7. De verkoop- en leveringsvoorwaarden van de dealer van MAD producten, kun-
nen de garantievoorwaarden van MAD equipement uitsluitend beperken doch 
kunnen nimmer de fabrieksgarantie verruimen. 

8. Binnen de garantieperiode zal MAD zorgdragen voor herstel c.q. vervanging van 
het geleverde. Hieronder wordt verstaan het repareren en/of vervangen van de-
fecte delen, waarbij uitsluitend de materiaalkosten en de- en montagekosten 
voor rekening van MAD komen. 

9. Gevolgschade (incl. derving) komt niet in aanmerking voor een garantievergoe-
ding. Eventuele overige kosten, die voortvloeien uit het gebruik van de gelever-
de delen c.q. de machine binnen de garantieperiode, zijn eveneens uitgesloten 
van vergoeding. 

10. MAD is gerechtigd om garantiedelen of machines te vervangen door andere, mi-
nimaal gelijkwaardige delen en of componenten, indien de reparatiekosten ho-
ger zijn dan de waarde van de garantiedelen. 

11. Indien MAD besluit om garantiedelen niet te repareren of te vervangen zal een 
vergoeding plaatsvinden, die nimmer het aankoopbedrag van de levering zal 
overtreffen. 

12. MAD wordt eigenaar van de vervangen garantiedelen bij toekenning van garan-
tie door herstel, vervanging of vergoeding van deze delen. 

13. Op het herstel binnen de garantieperiode geldt een reparatiegarantie van 3 
maanden en een onderdeelgarantie van 12 maanden, met uitzondering van slijt-
delen. 

14. Voor het verkrijgen van garantie dient de aanvrager de betreffende delen bij de 
MAD dealer aan te bieden, onder overlegging van de aankoopnota, of minimaal 
onder de exacte verwijzing hiernaar. 

15. De eventuele kosten voor transport na garantieafhandeling komen voor rekening 
van MAD. 

16. Garantievoorwaarden MAD equipement 
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MAD Holding B.V. 
Postbus 760 
3900 AT Veenendaal 
The Netherlands 
T (+31)318 586 100 
F (+31)318 541 213 
E info@mad-tooling.com 
I http://www.mad-tooling.com 


