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Metaalafkortzaag hu 250 Cs-4
1. algeMene veIlIgheIdsvoorsChrIften
N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen.

Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden. Een 
juiste bediening beperkt deze risico’s.
Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico’s onvermijdelijk. Houd u aan de algemene 
veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.
De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit 
volledig op eigen risico van de gebruiker.
Voor bepaalde onbeantwoorde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer.

1. Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
2. Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen.
3. Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden 

aangesloten.
4. Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de machine 

altijd vóór gebruik te controleren.
5. Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend.
6. De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte ruimten. Stel 

de machine eveneens niet bloot aan regen. Zorg voor een goede verlichting op de werkplek.
7. Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de 

machine te worden gehouden.  
8. Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in de 

vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
9. De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de 

juiste manier belast wordt.
10. Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
11. Draag de juiste werkkleding. Draag geen loshangende kleding, handschoenen, halsdoeken, ringen, kettingen, 

armbanden of sieraden. Deze kunnen in draaiende delen grijpen. Draag schoeisel met rubberzolen. Draag een 
haarnetje in geval van lang haar.

12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is 
een stofmasker raadzaam.

13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij 
voor de bediening van de machine.

14. Houd te allen tijde uw balans. 
15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de handleiding 

zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van gereedschap.
16. Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn!
17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de 

machine uit te voeren.
18. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke 

accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
19. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT (OFF) 

staat.
20. Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het 

snijgereedschap komen.
21. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk te 

vervangen of te repareren.
22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot 

volledige stilstand gekomen is.
23. Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze middelen 

bent. 
24. Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische uitrusting, 

motor e.d.
25. Originele verpakking bewaren i.v.m. transport c.q. verplaatsing van de machine.
26. De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn verwijderd. 

Indien beschermkappen bij transport (bijv. bij reparatie) worden verwijderd moet men deze vóór (hernieuwde) 
ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.  
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extra veIlIgheIdsvoorsChrIften
Denk er steeds aan dat:
• bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine “UIT” moet staan en de machine spanningsloos zijn, 
• ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen worden.
Ga niet over de machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden e.d. 
en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van de machine (werk nooit met een 
openstaande beschermkap).
Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een veiligheidsbril.
Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen.
Laat de machine nooit onbeheerd achter.

Draag altjid een veiligheidsbril!

2. kenMerken

Zie afbeelding A

Zaagsnelheid  40-80 omw/min

Afmetingen (HxBxD) 1750 x 555 x 830 mm

Gewicht  175 kg

Wijzigingen voorbehouden.

3. MaChInebesChrIjvIng
De HU 250 CS is uitgerust met een koelinrichting in de voet. De overbrenging 
vindt plaats via een worm en wormwiel. Het wormwiel loopt in een oliebad en 
behoeft in principe geen onderhoud. Op de machine is een zelfcentrerende 
dubbele werkstukklem gemonteerd. Het is mogelijk om verschillende profielen 
van verschillende materialen en afmetingen te zagen. De zaagbladbeschermkap gaat middels een 
mechanische constructie automatisch open en dicht. 

4. InstallatIe

4.1 opstellIng en Montage
• Bepaal de plaats waar de zaagmachine komt te staan. Houd hierbij rekening met de aan- en afvoer van materiaal, 

met eventuele accessoires, onderhoud en reparatie.
• Verwijder de plastic plug uit de zaagkop (B, afb. 2). Indien gewenst kan in het gat een hijsoog M20 DIN 580 worden 

geschroefd.
• Plaats de zaageenheid eventueel met een hijswerktuig op de machinevoet (deksel aan de achterzijde).
• Veranker de machine aan de vloer. De benodigde gaten zijn reeds in de machinevoet aangebracht.
• Monteer de trekstang in de zaagkop en borg deze door middel van de borgmoer in de juiste positie (A, afb. 1).
• Monteer de drie korte handels in de naaf van de machineklem.
• Monteer de spanstang in de klem.
• Verwijder het deksel van de achterzijde van de machinevoet.
• Schuif de kunststof leiding die vanaf de koelpomp komt op het kraantje dat zich bovenop de beschermkap op de 

zaageenheid bevindt (A, afb. 2).
• Controleer op het peilglas van de zaagkop of er voldoende olie in zit. Vul eventueel bij (afb 1, zie pijl).
• Monteer het deksel op de achterzijde van de machinevoet.
• Monteer een zaagblad (zie hoofdstuk 5.5).
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The protective guard opens and closes automatically. The saw blade can easily
be exchanged. The machine as standard is equipped with an adapter for the
saw blade (see technical data). If ordered a different adapter can be supp lied.

4 Installation

4.1 Installation and mounting

Unpack the machine.
• Determine where the sawing machine will be placed. In doing so take into account the
feed and discharge of materials, optional built -on accessories, maintenance and repairs.
• Remove the plastic plug from the saw head (fig. 4.01 B). If so required a lifting hook
M20 DIN 580 can be screwed into the hole.
• Place the saw unit - if necessary by means of hoisting equipment – on the machine
base (cover at the rear) and attach each oth er.
• Secure the machine to the floor. The necessary holes have already been made in the
machine base.
• Install the handle in the saw head and lock it (fig 4.01A).
• Install the 3 short handles in the boss of the machine vice.
• Install the stretcher in the clamp.
• Slide the plastic tube coming from the cooling pump onto the tap which is positioned on
top of the protective guard of the saw unit (fig 4.02A).
• Check on the level gauge of the saw head whether it contains sufficient oil. If
necessary fill up (fig. 4.01, see arrow).
• Install the cover at the rear of the machine base.
• Install the saw blade (see chapter 5.4).

.

4.2 Coolant

The sawing machine can, depending on the version, be equipped with a circulation
system or with atomized lubrication.

Circulation system

Fill the tank with coolant. Use sawing coolant and absolutely NO cutting oil. Bewo
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exceeded all claims relating to the faults concerned will expire. Claims about faults which are not

externally noticeable are to put in as soon as po ssible, however, not later than two weeks after

expiry of the period of guarantee. If this period is exceeded all claims relating to the faults

concerned will expire. The purchaser’s appeal for guarantee does not relinquish his contractual

obligations towards us. As long as the purchaser does not fulfil his contractual obligations

towards us we deny our obligation to render guarantee.

2 Technical data

2.1 The HU 250CS speed comprises as follows:

High speed > sawing speed pos. 1: 40 m/min

Low speed> sawing speed pos. 2: 80 m/min

2.2 Survey and sketch of dimensions (see fig. 2.01)

Dimensions and weight of the machine

HU 250CS
Height : 1750 mm
breadth : 555 mm
Depth : 830 mm
Weight : 175 kg

                                  Fig. 2.01

3. Description of machine

The machine is standardly equipped with a machine base with incorporated cutting
oil tank and pump.

The machine is fitted with a tolerance-free long-life worm and worm wheel. The
worm gear runs in an oil bath case and is virtually maintenance -free.

The machine is fitted with a double, self-centring material vice.

The machine can mitre, slot and cut recessed corne rs in both directions. For this last
form of operation it is of special importance that the saw unit as a whole can turn
around its axis.

The machine can saw various profiles in various dimensions and cross -sections.
A survey of these can be found in cha pter 5.3 “Sawing capacity”.

HU 250CS
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Afbeelding 1 Afbeelding 2

Afbeelding A
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4.2 koelvloeIstof
Afhankelijk van de versie kan de zaagmachine zijn uitgerust met een circulatiesysteem of met microsmeersysteem.
Circulatiesysteem:
Vul de tank met koelvloeistof. Gebruik hiervoor zaagkoelvloeistof en beslist GEEN boorolie. De snijolie moet met 
water worden verdund in een verhouding tussen 1:10 en 1:20, afhankelijk van de materiaalsoort. Voeg de olie onder 
voortdurend roeren langzaam toe aan het water. De vulopening bevindt zich aan de achterkant van de machinevoet. 
De inhoud van het reservoir is 30 liter. De koelvloeistof circuleert en vloeit voor het grootste deel terug in het reservoir. 
Na verloop van tijd zal de koelvloeistof geheel verbruikt zijn en moet het reservoir opnieuw worden gevuld. In het 
koelcircuit is ook een filter opgenomen.

4.3 elektrICIteIt
Laat de elektrische aansluiting door een erkend installateur uitvoeren. Sluit de machine aan
volgens het elektrisch schema dat voor uw machine van toepassing is.
Zaagmotor
Poolomschakelbare motoren met twee snelheden zijn slechts voor één netspanning geschikt. Controleer daarom eerst 
of de aangegeven spanning op het motorplaatje c.q. elektrokastje overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
• Controleer of de draairichting van de zaagas overeenkomt met de pijl op de beschermkap.
• Als de motor in de verkeerde richting draait, moeten twee fasedraden worden verwisseld.

5. bedIenIng

5.1 keuze van het zaagblad
Na jarenlange beproeving adviseren wij u uitsluitend het merk Timewinner. Deze HSS zaagbladen zijn van zeer hoge 
kwaliteit en hebben als basismateriaal DMO5. Deze zaagbladen hebben een speciale warmtebehandeling ondergaan 
die een hoge slijtvastheid garandeert. Door de microporeuze structuur komt de snijolie sneller in de zaagsnede. Dit 
betekent langere standtijden en minder kans op koudlas. De kwaliteit van het zaagblad is van groot belang. De keuze 
van de juiste tandsteek is afhankelijk van het te zagen materiaal. Het kiezen van de juiste tandsteek en spaanhoeken is 
heel belangrijk voor de standtijd van het zaagblad.

5.2 keuze van tandsteek
Als de tandsteek te klein is en de lengte van de snede is te groot, kan het verspaande materiaal niet in de tandkuil 
worden opgenomen. De spaan zal dan in de tandkuil gaan vastzitten, zodat de spaan bij een tweede snede van 
dezelfde tand niet kan worden opgenomen. Hierdoor kan het zaagblad klemlopen en breken. Bij een te grote 
tandsteek zal de zaagtand gaan hakken waardoor tanden kunnen uitbreken. Als vuistregel kan worden aangenomen 
dat bij het zagen van profielen altijd minimaal twee tanden van het zaagblad in aansnijding zijn. Met behulp van 
afbeelding 3 kunt u de tandsteek voor uw te zagen materiaal zelf bepalen.

Als u bij het zagen een korte harde ruk voelt en de zaag begint te stoten, ga dan niet verder.
Vrij zeker is dat op een of meer plaatsen een fijn spaantje op de flank van de zaagtand is
aangesmolten. Dit maakt de zaag plaatselijk iets dikker. Demonteer het zaagblad en verwijder
het aangesmolten materiaal met een hardslijpvijl van fijnkorrelig edelkorund.
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5.3 keuze van de tandvorM
Behalve een goed gekozen tandsteek zijn voor een goede verspaning van het materiaal de volgende factoren eveneens 
van groot belang (zie afbeelding 3):

Vrijloophoek α en spaanhoek γ van de tand zijn goed gekozen voor het te zagen materiaal. (zie afbeelding 3)

Als vuistregel geldt:

Materiaal Vrijloophoek Spaanhoek 
Staal 8° 22°

Roestvrijstaal ° 6° 15°

Non-ferro ° 12 25

Tandkuilvorm groot genoeg ten opzichte van de tandsteek.

Uitermate belangrijk is een vlotte afvoer van het verspaande materiaal en een juiste diepte en afronding van de 
tandholte. De tandholte moet zo groot zijn dat de afgenomen spanen gebogen kunnen worden zolang de tand snijdt. 
Als de snijtand de zaagsnede verlaat, valt de spaan uit de tandholte.

Wisselsnijder (om en om aangeschuind); wordt toegepast bij kleine tandsteken, vooral tot tandsteek 4 mm.
Voor- en nasnijder wordt toegepast voor groter massief materiaal, veelal vanaf tandsteek 4 mm. Deze worden aan de 
zaagtand gemaakt om verschillende spaanbreedten te krijgen. Zou een spaan gewoon recht uitgesneden worden, 
waardoor deze warm wordt, uitzet en een grotere breedte dan de breedte van de snede krijgt. De spaan klemt en kan 
niet uit de zaagsnede worden verwijderd. De voorsnijtand moet 0,2 tot 0,4 mm hoger liggen dan de nasnijtand. Hoe 
groter de tandsteek hoe hoger de voorsnijtand boven de nasnijtand moet liggen.

Afbeelding 3
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Clearance angle ß and rake angle y of the tooth have been selected correctly in view of the
material to be sawn. the principle is as follows.

Material Clearance angle Rake angle

Steel 8 22°

Stainless steel 6 15°

Non-ferrous 12 25°

Form of tooth cavity large enough compared to the pitch.

A quick removal of the cut material and a correct depth and rounding of the tooth

Massief materiaal

TANDSTEEK
Voorbeeld:

Kokerprofiel wanddikte 3 mm
= tandsteek 5

Massief diam. 25 mm
= tandsteek 12

Keuze van de tandsteek van het zaagblad

Profielen
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Hieruit volgt dat naslijpen alleen op speciale daarvoor geschikte machines moet gebeuren. Als de zaag haar snijkracht 
heeft verloren, moet u niet proberen om door overmatige druk op de trekstang te blijven zagen. Het gevolg kan zijn 
dat er tanden uit de zaag breken en dat de kosten voor het naslijpen verdubbelen.

5.4 zaagCapaCIteIt
Voor de maximale capaciteit in mm zie onderstaande tabel voor de profielvorm/doorsnede in relatie tot de 
verstekhoek. Met 90º bedoelen we recht doorzagen.

5.5 Monteren en wIsselen van het zaagblad
• Zet de hoofschakelaar in de stand Off.
• Zet de zaagkop in de bovenste stand.
• Schuif de schaaldelen (A, afb 4) open.
• Draai de inbusbout M8 van de zaagas (B, afb.4) los en verwijder de zaagflens.
• Verwijder het zaagblad.
• Maak zaagas en zaagflens goed schoon.
• Montage gebeurt in omgekeerde volgorde en let op de draairichting van het 

zaagblad.

Controleer de instelling van de zaagdiepte (let op de instructie op de zaagflens, 
zie afbeelding 4. Vergeet niet de beschermkap weer te sluiten door de curveplaat 
op zijn plaats te brengen. Let erop dat het zaagblad goed vlak tegen de flens van 
de zaagas aanligt.

5.6 zaagvoedIng
Handvoeding
De zaag wordt door middel van de trekstang op het materiaal gebracht. Druk het 
zaagblad stevig op het materiaal zonder overmatige kracht te gebruiken. Een te 
hoge zaagdruk kan zaagbreuk tot gevolg hebben, een te lage zaagdruk maakt de 
zaag snel bot.

5.7 zaagsnelheId
De zaagsnelheid wordt ingesteld met de keuze schakelaar (A, afb. 5)

De volgende snijsnelheden zijn mogelijk:

HU 250/LT > Snijsnelheid in stand 1: 20 omw/min in stand 2: 40 omw/min
HU 250/HT > Snijsnelheid in stand 1: 40 omw/min in stand 2: 80 omw/min

Elk materiaal heeft zijn eigen snijsnelheid. Onderstaand richtlijnen voor enkele materialen:

20 omw/min > voor gelegeerd staal, bijvoorbeeld RVS
40 omw/min > voor normaal staal
80 omw/min > voor non-ferrow metalen
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cavity are of the utmost importance. The tooth cavity must be large enough for the
removed chips to be bend as long as the tooth is cutting. When the cutting tooth
leaves the saw cut, the chip drops out of the tooth cavity.

The alternate saw (alternately bevelled edge) is often used for small pitches,
especially up to 4 mm.

The precutting and finishing teeth are used for larger, solid material, usually from
pitch 4 mm onwards. These teeth ensure that the chips are not all of the same length.
If a chip were to be cut out the normal way, it would get hot, expand and become
wider than the width of the cut. This would caus e it to get stuck, as a result of which
the chip could not be removed from the cut. The finishing tooth must be positioned
0.2 to 0.4 mm higher than the precutting tooth. The larger the pitch, the higher the
precutting tooth must be placed as compared to t he finishing tooth.

Consequently, only special machines are suitable for regrinding these teeth. When
the blade has lost its cutting power, do not strain it. As a result the teeth may break
off, which doubles the regrinding costs.

5.3 Sawing Capacity

For the maximum capacity in mm see the schedule for the profile figure/cross -cut in
relationship with the mitre angle. Write 90º we mean straight sawing.

HU250

CS

90º 80 70x70 70x70 70x70 90x50 35 35x35
60º 80 60x60 60x60 60x60 80x50 30 30x30
45º 80 60x60 60x60 60x60 60x60 25 25x25

5.4 Installing and replacing the saw blade

• Set the main switch in the off position.
• Put the saw head in the upper position.
• Open the guards (fig. 5.03A).
• Release the socket head screw M8 of the saw spindle

(fig. 5.03B) and remove the saw flange.
• Remove the saw blade.
• Carefully clean the saw spindle and the saw flange.
• Installing is done in reverse order. Pay attention to the
direction of rotation of the sawblade. Make sure the saw blade is
placed flush against the flange of the saw spindle. Check the
setting of the sawing depth (see chapter 4.2). Do not forget to close the safety guard.
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5.5 Saw feed
Manual saw feed The saw feed is determined by
hand. The saw is lowered onto the material by means
of the handle. Press the saw b lade firmly onto the
material, without using unnecessary force. When the
saw pressure is too high this can cause the saw to
break; when the saw pressure is too low, te saw will
rapidly go blunt.

5.6 Sawing speed
The following cutting speeds are po ssible:
HU 250 CS > speed in position 1: 40 m/min.

 in position 2: 80m/min

Every material has it’s own cutting speed. Below advice for some materials:
20 m/min > For steel alloy e.g. stainless steel
40 m/min > For normal steel
80 m/min > For non-ferrous materials

5.7 Clamping the material

It is of the utmost importance that the material is safely clamped in the double material
vice, so that it cannot tilt over or even move during sawing. In ord er to work efficiently,
the material must always be clamped in such a way that the contact surface of the saw
and the material is as small as possible. For instance, saw flat material on its thinnest
side; this will considerable shorten sawing times. When very short pieces have to be
sawn, and consequently only half of the material vice
will be used, in order to prevent it from pulling out of
alingment, a piece of material of equal thickness must
be clamped in the other half of the vice. In this way the
material is clamped tightly and evenly. Application of
special vice jaws is recommendable for
repetitive work

The sawing depth can be limited by means of an
adjustable ring, see chapter 4.2

Mitre-sawing

Pull the clamping rod (fig. 5.06B) to the right and turn the sawing unit in the required mitre
position. The position can be read out on the scale division (fig 5.06A). Then fasten the
clamping rod again. Do not use unnecessary force, a slight pull will su ffice. Before clamping
the material, check whether the saw is running completely clear between the jaws of the
material vice. Place the steel vice jaws as closely as possible to the saw.

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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5.8 Inspannen van het MaterIaal
Zie afbeelding 6.

Een eerste vereiste is, dat het materiaal goed geklemd in de dubbele 
klem ligt, zodat het materiaal tijdens het zagen niet kantelen of zelfs 
maar bewegen kan. Om efficiënt te werken, moet het materiaal steeds zo 
gespannen worden, dat het aanrakingsvlak van de zaag met het materiaal 
zo klein mogelijk is. Zaag plat materiaal bijvoorbeeld op de dunste kant, 
de zaagtijden worden hierdoor aanzienlijk korter. Bij het zagen van zeer 
korte stukken, waar dus slechts een helft van de materiaalklem wordt 
gebruikt, moet om scheeftrekken te voorkomen, een stukje materiaal van 
gelijke dikte in de andere helft van de klem worden gespannen. Op die 
manier wordt het materiaal vast en gelijkmatig geklemd.

Voor seriewerk is toepassing van speciale klembekken aan te bevelen. Door middel van een instelbare diepte-aanslag 
kan de zaagdiepte begrensd worden, zodat o.a. bij seriewerk het materiaal maar tot een bepaalde diepte hoeft te 
zagen.

5.9 verstekzagen
• Trek de spanstang naar rechts en draai de zaageenheid in de gewenste schuine stand. De stand kan op de 

schaalverdeling worden afgelezen.
• Trek daarna de spanstang weer aan. Gebruik geen grote kracht, een lichte aanzet is voldoende. Controleer voor het 

inspannen van het materiaal of de zaag geheel vrijloopt tussen de klembekken van de materiaalklem. Plaats de 
stalen klembekken zo dicht mogelijk bij de zaag.

5.10 koelIng
Voor een gunstige standtijd van het zaagblad is de koeling van groot belang. Na grondig onderzoek is vastgesteld 
dat emulgeerbare koelmiddel het vormen van zgn. opbouwsnijkanten (aansmelten van verspaand materiaal op de 
tandpuntflanken), absoluut voorkomt. Hierdoor wordt een stotende zaagwerking vermeden. Een stotende zaag leidt 
tot beschadiging of breuk.
De olie vormt een smeerfilm op de zaagtandpunten, zodat bij opgevoerde zaagvoeding de grote druk tussen spaan 
en tand (spaanvlak van de zaagtand) niet leidt tot oververhitting van de zaag. Hierbij is het belangrijk dat een juist 
gerichte straal op de snijkanten van de zaag een ruime toevoer van koelvloeistof verzekert voor afvoer van spanen en 
wrijvingswarmte.

5.11 starten/stoppen
• Zorg dat het materiaal aangevoerd is.
• Controleer op het peilglas van de zaagkop of hier voldoende olie in zit. Vul eventueel bij met BP GRXP 680 (ISO) via 

het tapgat van de trekstang.
• Controleer de diepte-instelling van het zaagblad.
• Controleer of de materiaalbek voor dit materiaal geschikt is.
• Stel de materiaalklem in op het materiaal.
• Schakel de machine in met de hoofdschakelaar.
• Kies het gewenste toerental.
• Open de kraan op de beschermkap (niet bij microsmeersysteem).
• Start de machine met de handgreepschakelaar op de trekstang.

6. onderhoud

6.1 algeMeen
Maak de machine na het gebruik schoon en zorg voor roestbescherming met een conserverende oliesoort. Verwijder 
regelmatig de spanen die zich onder de klembekken ophopen. Doe dit met een dunne platte kwast en NOOIT met 
perslucht.

Afhankelijk van het gebruik, kunnen de tandwielen, de worm en het wormwiel na verloop van tijd ingesleten zijn. U 
kunt een complete set, inclusief instructie voor demontage en montage bij uw dealer bestellen. De onderdelen zijn uit 
voorraad leverbaar. 

Maak het reservoir voor de koelvloeistof regelmatig schoon. Hierdoor wordt de levensduur van de pomp aanzienlijk 
verlengd. Controleer de toestand van het oliefilter in het koelcircuit. Als het filter sterk vervuild is, moet dit worden 
schoongemaakt of moet een nieuw filter worden gemonteerd.

Controleer het oliepeil in de zaagkop wekelijks.
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5.5 Saw feed
Manual saw feed The saw feed is determined by
hand. The saw is lowered onto the material by means
of the handle. Press the saw b lade firmly onto the
material, without using unnecessary force. When the
saw pressure is too high this can cause the saw to
break; when the saw pressure is too low, te saw will
rapidly go blunt.

5.6 Sawing speed
The following cutting speeds are po ssible:
HU 250 CS > speed in position 1: 40 m/min.

 in position 2: 80m/min

Every material has it’s own cutting speed. Below advice for some materials:
20 m/min > For steel alloy e.g. stainless steel
40 m/min > For normal steel
80 m/min > For non-ferrous materials

5.7 Clamping the material

It is of the utmost importance that the material is safely clamped in the double material
vice, so that it cannot tilt over or even move during sawing. In ord er to work efficiently,
the material must always be clamped in such a way that the contact surface of the saw
and the material is as small as possible. For instance, saw flat material on its thinnest
side; this will considerable shorten sawing times. When very short pieces have to be
sawn, and consequently only half of the material vice
will be used, in order to prevent it from pulling out of
alingment, a piece of material of equal thickness must
be clamped in the other half of the vice. In this way the
material is clamped tightly and evenly. Application of
special vice jaws is recommendable for
repetitive work

The sawing depth can be limited by means of an
adjustable ring, see chapter 4.2

Mitre-sawing

Pull the clamping rod (fig. 5.06B) to the right and turn the sawing unit in the required mitre
position. The position can be read out on the scale division (fig 5.06A). Then fasten the
clamping rod again. Do not use unnecessary force, a slight pull will su ffice. Before clamping
the material, check whether the saw is running completely clear between the jaws of the
material vice. Place the steel vice jaws as closely as possible to the saw.

Afbeelding 6
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6.2 sMeren
Zie afbeelding 7.

De vertragingskast met oliebad waarin de tandwielen met wormwiel en de wormas 
draaien, dient afhankelijk van het gebruik van de machine tenminste een keer 
per half jaar schoongespoeld te worden. Draai de plug aan de onderzijde van de 
zaagkop los en tap de olie af. Spoel de kast uit met petroleum en laat de kast goed 
uitlekken. Vul de kast met BP GRXP 680 (ISO); de 250-serie met 0,5 liter. Controleer 
het oliepeil op het peilglas. Wanneer de zaagkop bij continu gebruik te heet wordt, 
controleer dan of de zaagkop niet te veel olie bevat.

Elke drie maanden moeten de smeernippels van de scharnierassen waarop 
de zaagkop zwenkt, met een universeel vet worden gesmeerd. De 250 heeft 
1 smeernippel. De draadspil, de geleidestangen van de materiaalklem en de 
geleidingen op het machinebed moeten regelmatig worden geolied. Gebruik hiervoor BP SHF 15.

6.3 slIjpen van de zaagbladen
Efficiënt werken met cirkelzaagmachines is alleen mogelijk als het zaagblad tijdig wordt nageslepen. Als de zaag haar 
snijkracht heeft verloren, moet u niet proberen om door overmatige druk op de trekstang te blijven zagen. Het gevolg 
kan zijn dat er tanden uit de zaag breken en dat de kosten voor het naslijpen verdubbelen.

Naslijpen moet op speciale daarvoor geschikte machines gebeuren. Bovendien verdient het aanbeveling om de zagen 
na het slijpen in eigen bedrijf optisch te controleren. Bij deze optische controle moet voornamelijk de spaanhoek en de 
vrijloophoek worden gecontroleerd.

7. storIngen

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Overmatig stuiten of 
breken van de zaag.

1. Te grote snijsnelheid en/of zaagvoeding. 

2. Te botte tanden, te kleine tandholten
3. Verkeerde koelvloeistof 
4. Stoten van de zaag omdat spanen in de 
zaagholte blijven zitten (aanlassen van de 
zaag). 
5. Zaag verkeerd gemonteerd t.o.v. 
draairichting. 
6. Worm en wormwiel versleten.

1. Ander toerental kiezen en/of zaagvoeding 
aanpassen 
2. Ander zaagblad monteren. 
3. Gebruik olie. 
4. Laat de zaag slijpen en tandholte polijsten, 
zodat spanen gemakkelijk door tandholte 
kunnen glijden
5. Zaagblad omdraaien 

6. Vernieuwen.

Motor draait niet. 1. Motor niet goed aangesloten. 
2. Relais of motor defect 
3. Keuzeschakelaar staat in de stand O/OFF 
4. Thermische beveiliging van de motor 
defect. 
5. Zekeringen defect. 
6. Noodstopknop ingedrukt.

1. Aansluiting controleren. 
2. Vervangen. 
3. Schakelaar in stand I/ON zetten. 
4. Motor vervangen. 

5. Zekering vervangen. 
6. Noodstop terugdraaien.

Koeling werkt niet. 1. Kraantje op zaagkap in gesloten stand. 
2. Pomp niet goed aangesloten. 
3. Pomp defect. 
4. Koelreservoir leeg. 
5. Zuigpijpje van koelpomp verstopt.

1. Kraantje openen  
2. Aansluiting wijzigen 
3. Pomp vervangen.  
4. Reservoir bijvullen 
5. Verstopping opheffen

Smeer/Koelmiddelen Verpakking 
Koelolie 2 liter

5 liter

25 liter

Reductorolie BP GRXP 680 2 liter 

Hydraulische olie BP BARTRAN 15 2,5 liter

5 liter
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6.2  Lubrication

The gear box with the gear parts must be rinsed clean at least once per six months,
depending on the use of the machine. Loosen the plug at  the bottom of the saw
head and drain the oil. Rinse the unit with petroleum and drain it thoroughly. Fill the
unit with BP GRXP 680 (ISO)  with 1.1 litre. Check the oil level on the sight -glass.
If the saw head gets too hot while used continuously, the oi l level in the saw head
may be too high.

Once every three months the grease nipples of the pivots of
the saw head must be greased with a universal grease.
The 315 and 350-version has one grease nipple (fig. 6.03).
The threaded spindle, the guide rods o f the material vice and
the guides of the machine bed must be oiled regularly. Use
BP SHF 15 for this purpose.

6.3 Grinding the sawblades

It is only possible to work efficiently with a circular sawing machine when the saw

blade is reground in time. When the saw has lost its cutting ability, do not try to

continue sawing by pulling the handle harder, for this can cause teeth to break

and the cost of regrinding doubled.

Regrinding should only be done on special machines, constructed for this kind of
work. Besides that it is advisable to check the saw optically in your own factory after
they have been reground. In these optical checks special a ttention must be paid to
the rake angle and the clearance angle.

Fig. 6.03

Afbeelding 7



10 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

8. overzICht van leverbare zaagbladen
Zaagbladen HSS DMO5, stoomontlaten

Materiaal Afm. (mm) Tandsteek
Staal 250x2x32 3/240 tanden

250x2x32 4/200 tanden

250x2x32 5/160 tanden

250x2x32 6/128 tanden

250x2x32 8/100 tanden

250x2x32 10/72 tanden

250x2x32  12/60 tanden

Roestvaststaal 250x2x32 3/240 tanden

250x2x32 4/200 tanden

250x2x32 5/160 tanden

250x2x32 6/128 tanden 

250x2x32 8/100 tanden 

250x2x32 10/72 tanden 

250x2x32 12/60 tanden

Op aanvraag leverbaar:
• Speciaal geslepen zaagbladen voor aluminium, messing en koper
• Zaagbladen met een diameter van 350 mm
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9. onderdelentekenIngen 
9.1 onderstel Met koelsysteeM

Afbeelding 8

Nr. Beschrijving Aantal Nr. Beschrijving Aantal

101 Voet 1 110 Sticker algemene gegevens 1

102 Afdekking 1 111 Pomp set * 230/400v 50Hz 1

103 Beugel pomp 1 112 Filter 1

104 Schroef M6x12 4 113 Schroef M6x25 4

105 Veerrevet 6 4

106 Schroef M10x100 2    

107 Schroef M8x16 8  * Pomp set bevat:  

108 Veerrevet 8 8 Pomp 1

109 Sticker elektrische gegevens 1 Slang 2 m 113

Coolant drawing

Pos.nr. Description Q,ty Pos.nr. Description Q,ty
101 Pedestal 1 110 Sticker Bewo general 1
102 cover 1 111 Pump set 230/400V 50

HZ
1

103 Support pump 1 112 1
104 Screw M6x12 4 113 Screw M6x25 4
105 Spring washer 6 4 110 Sticker Bewo general 1
106 Screw M10x100 2
107 Screw M8x16 8 *) Pump set contents:
108 Spring washer 8 8 111 A Pump 1
109 Sticker electro 1 111 B Hose 2 m 1
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9.2 kop, kleMsysteeM en zaagbladbesCherMkap

Afbeelding 9
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Nr. Beschrijving Model Aantal Nr. Beschrijving Model Aantal
1 Inbusbout M8X20 2 43 Voorste klembek  1

2 Trekarm  1 44 Ring 10 6

3 Inbusbout M6X16 1 45 Inbusbout M10X40 4

4 Verbindingsstuk 1 46 Hendel  3

5 Ventiel  1 47 Knop van hendel  3

6 Ring 8 48 Behuizing van hendel  1

7 Revet 8 3 49 Moer M20X2 1

8 Revet  1 50 Afdekplaatje  1

9 Ring  1 51 Inbusbout M8X16 2

10 Inbusbout M12X25 1 52 Bus excenter  1

11 Plaat  1 53 As excenter  1

12 Pen  2 54 Bout M10X30 2

13 Zaagblad  1 55 Borgpen M6X12 2

14 As  1 56 Veer  1

15 Tandwiel  1 57 Bout M10X35 2

16 Ring  1 58 Ring  1

17 Inbusbout M12X25 1 59 Inbusbout M10X100 2

18 Moer M10X55 1 60 Trekarm  1

19 Moer M10 8 61 Zaagbladbeschermkap
bovenste deel

1

20 Motor  4 62 Draai-inrichting  1

21 Borgmoer M8 4 63 Zittingen  1

22 Bout  1 64 Koppelingsstang  1

23 Afdekring  1 65 Blok  1

24 Wormas  1 66 Excentrische schijf  1

25 Moer M16 1 67 Vergrendelingshendel  1

26 Lager  1 68 Knop hendel  1

27 Behuizing tandwielen  1 69 Moer M8 3

28 Moer M20 1 70 Inbusbout M8X45 3

29 Hendel  1 71 Onderstel  1

30 Inbusbout M5X10 2 72 Inbusbout M6X40 4

31 Greep met schakelaar  1 73 Schroef M6x40 4

32 Bout M20X1.5 1 74 Pen 1

33 O-ring  1 75 Hendel 1

34 Basis van klem  2 76 Schroef M10x20 2

35 Plaat van klem  1 77 Schroef M10x35 2

36 Blok  1 78 Bevestigingsbeugel 1

37 Inbusbout M10X30 2 79 Verbindingsstuk 1

38 Inbusbout M10X16 2 80 Trekarm 1

39 Tafel van klem  1 81 Ring 2

40 As met draad  1 82 Zaagbladbeschermkap
onderste deel 

1

41 Geleide-as  2 83 Zaagbladbeschermkap
onderste deel

1

42 Plaat van klem  2
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9.3 elektrICIteItskast

Afbeelding 10

Nr. Beschrijving Aantal per machine

670 Schakelkast 1

671 Afdekking 1

672 Afsluittape 1

673 Schroef M4x10 4

674 Schroef M5x12 4

675 Veerrevet 4

677 Contactor motorschakelaar  
(Dahlander-schakelaar) 1

678 Aarding 1

682 Sticker 1
16

ELECTRO BOX Quantity  per
machine

Pos.nr. Description Art.nr. HU 250CS
670 Switch box 60.0579 1
671 Cover 50.0955 1
672 Sealing tape 21.9950 1
673 Screw M4x10 44.1000 4
674 Screw M5x12 44.1583 4
675 Spring washer 44.2451 4
677 Motor switch contactor (Dahlander switch) 46.0902 1
678 Earth bolt 46.6350 1
682 Sticker 48.3700 1

67
0

68
2

67
2

67
1

67
7

67
6

67
3

67
8

67
4

67
5
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10. elektrIsCh sCheMa

Afbeelding 11
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Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste wijzigingen 
nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en serienummer van 
uw machine.

Noch de fabrikant, noch de importeur kan verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen die zijn ontstaan door 
het niet zorgvuldig doornemen van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine. Aan deze handleiding 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl
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