
MIJN PONSER BOUWERIJ DEEL 4 
 
KARTON PONSER. 
 
Omdat ik van een paar kanten de vraag kreeg of mijn ponserbouwerij ook voor karton is toe te 
passen heb ik een aantal testen gedaan. Hier mijn conclusies tot op dit moment. 
 
1. Mechanisch. 
 
Omdat de bestaande hand machines over het algemeen erg zwaar zijn heb ik eerst gekeken 
hoe zwaar het nou eigenlijk wel moet zijn. De meeste constructies zijn volgens het 
naaimachine idee gemaakt. Op zich heel logisch omdat je handmatig er overal gemakkelijk bij 
moet kunnen komen. Nadeel van deze constructie is de deformatie van de arm als je er 
krachten op zet. Als de vork uiteen gaat komt de hartlijn van de pons buiten die van de 
matrijs. In mijn eerste opzet heb ik zoiets gemaakt van aluminium koker van 100x50 x4 mm. 
Het geheel was lomp en zwaar en desondanks was de deformatie voor mij te groot. 
 

Ik heb daarna de brug constructie 
maar weer toegepast, minder dan 
de helft aan gewicht behalve dat 
de deformatie ook vel minder was 
dan de “naaimachine-vorm”blijft 
ook bij deformatie de hartlijn van 
pons en matrijs op elkaar liggen. 
Het is zoals bij een pijl en boog. 
 
Bij deze constructie is de 
bereikbaarheid minder en moet je 
de boeken tussen de liggers door 
schuiven maar omdat het 
uiteindelijke doel een automatisch 
werkend iets moet zijn vervalt dit 
nadeel vrijwel helemaal. 

 
Conclusie: 
 
Bewaar de handponser en bouw 
een nieuwe machine volgens dit 
principe. Ik gebruikte een stuk 
aluminium van 100x50x4 en 
zaagde er de steunen van de 
liggers en de ponspen houder van 
af. Voor de liggers gebruikte ik 
dikwandig 30x30 alu buis. De 
constructie is een voudig, de 
ruimte tussen de liggersteunen 
moet dan wel minimaal 2 x de 
karton breedte zijn. 
Voor de geleiding weer de lade 
geleiders en vor de aandrijving 



twee 5V 1Z stappers met 200 stappen volkomen identiek aan mijn papierponsers.. 
 
2. De ponspen. 
 
Ik heb 18 mm chroom-as gebruikt die in twee bronzen lagers schuift. De lager afstand is door 
toepassing van de alu koker 100 mm en dat is voldoende. Hoe meer lengte je gebruikt hoe 
beter het ponsen gaat wat hier is echt massa nodig.  
Ik heb wat geprutst met een rechthoekige vorm maar dat is niet eenvoudig en heb daarom een 
gewone ronde pen van 3.5 mm gebruikt. 
 
3. De pons aandrijving 
 
Ik heb een drietal mogelijkheden uitgeprobeerd. 
 

A. Met behulp van een 
tacker spoel. Dit is 
een erg eenvoudige 
constructie die perfect 
werkt. De pen knalt 
met geamk door het 
karton en dat was ook 
te verwachten, want 
zoals iemand al eesn 
schreef, het schrik 
effect op karton geeft 
het beste resultaat. 

           Nadeel is alleen de  
           herrie die de zaak 
           maakt en er moet met 
           220~ V gewerkt  
            worden. 
       
 
 



 
 
 
 

B. Met een luchtcilinder. 
Deze constructie 
werkt ook goed. Ik 
had een cilinder van 
25 mm met een slag 
van 20 mm. Mijn 
compressor moest 
naar 6 bar en daarom 
zou ik als ik deze 
uitvoering wil 
toepassen een grotere 
cilinder diameter 
nemen. Nadeel van 
deze aanpak is 
uiteraard de 
compressor. Niet 
onoverkomelijk  
omdat die dingen voor een goede 100 Euro al verkrijgbaar zijn. De vrijkomende 
perslucht uit de cilinders maakt wel herrie dus zou hier ook een demper op moeten. 

 
 

C.  Met een 12 
V DC motor. 
Ik heb 
bewust geen 
ruitenwisser 
(die met een 
wormwiel 
werkt) 
toegepast 
omdat die bij 
vast lopen 
enorm 
krachten 
ontwikkelt. 
De recht-toe-
recht-aan 
aandrijving 
kan bij vast 

lopen terug veren en de schade is dan aanzienlijk minder. De constructie met 
tandwielen , drijfstang etc is wel veel gecompliceerder maar uiteindelijk is het een 
weinig herrie maken geheel. 

 
4. De sleuf gaatjes 
 



Hiervoor heb ik de aansturing aangepast. Ik gebruik nog steeds de gaatjes info van midiser 
maar inj plaats van één gaatje laat ik het karton transport bij iedere pons een stukje vooruit 
lopen en een tweede, derde, vierde enz gaatje overlappend ponsen. Dan loopt het transport 
weer terug naar en gaat de arm naar de volgende noot. Dit scheelt enorm in werktijd omdat de 
tijd van een arm beweging veel langer is dan even heen en weer gaan met het karton. 
De goede opmerker zal zich realiseren dat nu alle noten iets langer worden, maar dat is 
eenvoudig met Noteur aan ta passen. 
 
5. De testen 
 
Ik heb heel weinig karton dus moet ik er heel zuinig mee zijn. Elke uitvoering functioneerde 
en welke de beste is durf ik niet te zeggen. Op herrie niveau wint de motor ponser en in 
eenvoud de tacker. 
 
6. Verdere plannen 
 
Zijn er niet, voor mij heb ik aangetoond dat met mijn papierrol ponserij ook karton te ponsen 
is  dus kan ik op de vraag rustig antwoorden : Ja, mits...... 
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