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Bandzaagmachine HU 2613 VBS Super
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.
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Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen.
Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te		
worden aangesloten.
Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de
machine altijd vóór gebruik te controleren.
Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend.
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.
Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de
machine te worden gehouden.
Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidssloten aan in
de vorm van schuifsloten, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op
de juiste manier belast wordt.
Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
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.
Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden
is een stofmasker raadzaam.
Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen
vrij voor de bediening van de machine.
Houd te allen tijde uw balans.
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.
Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn!
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan
de machine uit te voeren.
Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke
accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT
(OFF) staat.
Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het
snijgereedschap komen.
Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk
te vervangen of te repareren.
Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot
volledige stilstand gekomen is.
Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze
middelen bent.
Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische
uitrusting, motor e.d.
Originele verpakking bewaren i.v.m. transport c.q. verplaatsing van de machine.
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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2. Extra veiligheidsvoorschriften

Denk er steeds aan dat:
•
bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine “UIT” moet staan en spanningsloos moet 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.

3. Gebruikte symbolen

In de handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing! Een handeling of een situatie kan een gevaarlijke situatie opleveren die tot
lichamelijk letsel en/of schade aan de machine kan leiden.
Stekker uittrekken! Aanwijzing dat de stekker uit het stopcontact moet worden gehaald om een
veilige situatie te creëren.

4. Kenmerken

Afbeelding 1

4

Capacity
Blade With Cap
Blade speed
Table size
Table tilt
Main Drive Motor
Grinder Motor

658 * 335 mm
3 ~ 25 mm
15 ~ 1500 M/min
600 * 700 mm
R-45 ﾟ, L-10 ﾟ
400 V, 3PHASE, 50HZ, 2.2 KW
WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN
400V, 3PHASE, 50/60HZ, 0.04 KW

Capaciteit

658 x 335 mm

Bladbreedte

3-25 mm

Zaagsnelheid

15-1500 m/min

Tafelafmetingen

600 x 700 mm

Tafel kantelbaar

R 45O, L 10O

Bladlengte

4680 mm

Lascapaciteit

4,2 kW 6-19 mm

Diameter loopwiel

665 mm x 2

Tafelhoogte

1000 mm

Afmetingen (l x b x h)

1340 x 790 x 2190 mm

Hoofdmotor

400V, 2,2 kW, 3 PH

Slijpmotor

400V, 0,04 kW, 3 PH

Gewicht

665 kg

Wijzigingen voorbehouden.

5. Gebruiksvoorschriften

Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de toepassingsmogelijkheden en
beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.
Draag altijd een veiligheidsbril.

5.1

Extra veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een lintzaagmachine
Schakel de machine uit en koppel deze altijd los van de stroomtoevoer voordat u zaagsel, spaanders,
stof of vuil van de machine verwijdert.

• Houd handen en vingers altijd ver uit de buurt van het zaagblad.
• Probeer geen materiaal te zagen dat niet vlak op de tafel gelegd kan worden zonder een geschikte
ondersteuning.
• Hout het werkstuk stevig vast en voer het langzaam aan.
• Schakel de machine uit als het werkstuk teruggeleid moet worden door een onafgemaakte snede.
• De bovenste zaaggeleider moet zich ongeveer 3 mm boven het werkstuk bevinden.
• Controleer of de zaagbladafmetingen en het zaagbladtype geschikt zijn voor de bewerking.
• Controleer of de zaagbladspanning en bladloop correct zijn ingesteld.
• Zaag hulpsnedes voor het zagen van lange gebogen sneden.
• Verminder de zaagbladspanning als de machine langere tijd niet gebruikt wordt.
• Controleer de machine regelmatig op gebreken.
• Beschadigde of kapotte onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.
• Gebruik alleen originele onderdelen.
• Breng geen wijzigingen aan de machine aan.
• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Alleen een gekwalificeerd elektricien mag reparaties aan het elektrische gedeelte van de machine uitvoeren.
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6. Beschrijving van de machine
3

1

4

2

5

Afbeelding 2A

Afbeelding 2

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Bedieningspaneel zagen
Control Board
9
2 Schaar
Shear
10
3
Bedieningspaneel
lassen
Weld Board
11
4
Slijpsteen
Grinding Wheel Motor
12

1

Slijpsteen starten/stoppen

2

Vergrendeling
bedieningspaneel /
Spanningsindicator

3

Toerentalindicator

4

Zaagblad starten/stoppen

5

Noodstop

9
Instelling zaagbladgeleiding
Upper Blade Guide Lock Knob
10
Werklamp
Work Lamp
11 Supports
Langsgeleider
Blade Guide
12
Work Table

Werktafel

Variable5Speed
Hand Wheel
13 Table Support
Housing
Handwiel
variabele snelheid
13
Tafelsteun
Hang Ring
14 Low/High Range Shift Lever
6 Hijsoog
14
Keuzehendel laag/hoog snelheidsbereik
Upper Wheel
15 Lower Wheel
7 Bovenste wiel
15
Onderste wiel
Post Elevating Hand Wheel
8 Handwiel hoogteverstelling

7. Transport en opstellen van machine

Gebruik een kraan om de machine op zijn plek te tillen. Til de machine met spanbanden door het hijsoog
(afbeelding 2) op. Verwijder alle anti-roestmiddelen. Verwijder de coating met een schone borstel met parafine.
-5Als de coating vloeibaar is geworden,
verwijdert u deze met een doek.

7.1

Afstellen

De tafel moet loodrecht (90º) ten opzichte van het zaagblad staan.
• Zet de tafel in de 0-positie
• Plaats een winkelhaak op de tafel en zet de tafel loodrecht ten opzichte van het zaagblad door vulplaatjes
tussen de tafel en de tafelsteun te plaatsen.
• Controleer of de tafel zowel verticaal als horizontaal waterpas staat.

6
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8. Machinedelen
8.1

Keuzeschakelaar laag/hoog snelheidsbereik

Aan de rechterzijde van het onderstel; trek de hendel naar u toe voor lage snelheden, duw de hendel richting de
machine voor hoge snelheden.
Wijzig het snelheidsbereik alleen als de machine STILSTAAT!

8.2

Handwiel variabele snelheid

Linksonder op het onderstel; rechtsom draaien verhoogt de snelheid, linksom draaien verlaagt de snelheid.
Wijzig de snelheid alleen als de machine DRAAIT!

8.3

Zaagbladgeleiding
Aan de rechterzijde van de kop; als u de knop rechtsom draait, komen de geleiders dichter naar het blad toe,
draait u de knop linksom, komen de geleiders verder van het blad te staan.
8.4

Schaar

Links van de kolom; duw de hendel naar beneden om het zaagblad te knippen.

8.5

Knop voor lassen
Op bedieningspaneel voor lassen (afb. 10). Houd de knop tijdens het lassen ingedrukt. Het lasproces stopt
automatisch als de las gemaakt is.
8.6

Knop voor gloeien

Op bedieningspaneel voor lassen (afb. 10). Houd de knop tijdens het gloeien ingedrukt.

8.7

Spanning bladklemming
Op bedieningspaneel voor lassen (afb. 10). Hiermee stelt u de spanning voor de verschillende bladdiktes in.
8.8

Bladklemming

Op bedieningspaneel voor lassen (afb. 10). Naar beneden kunt u het blad in de klem plaatsen, naar boven wordt
het blad geklemd.

8.9

Handwiel bladspanning
Aan de onderzijde van de kop. Rechtsom wordt de spanning groter, linksom kleiner.
8.10 Handwiel bladloop
Aan de achterkant van de zaag. Als u de knop rechtsom draait, verlegt u het zaagblad verder naar voren over het
loopwiel, draait u de knop linksom, verplaatst u het blad naar achteren over het loopwiel.

8.11 Tafel kantelen
Onder de werktafel. Draai de inbusschroeven los en plaats de tafel in de gewenste hoek. Draai de inbusschroeven
weer vast.

8.12 Vergrendeling bedieningspaneel
U kunt het bedieningspaneel (afb. 2A) afsluiten zodat dit niet gebruikt kan worden.

8.13 Zaagband starten/stoppen
Op bedieningspaneel voor zagen (afb. 2A). Met de groene knop start u de zaagband, met de rode zet u de
zaagband stil.

8.14 Slijpsteen starten/stoppen
Op bedieningspaneel voor zagen (afb. 2A). Met de groene knop start u de slijpsteen, met de rode zet u de
slijpsteen stil.

8.15 Noodstop
Wanneer u de noodstop (afb. 2A) hebt moeten gebruiken, draait u de knop 90o om deze te resetten.
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BLADE SETTING
1. Assemble blade as illustrated.
2. Adjust blade tension according to the Tension Scale by turning the Blade Tension Adjust Hand

9. Gebruik

9.1Wheel.Zaagblad plaatsen

3. Run machine to see if the blade tracks well or not, adjust blade tracking by turning Wheel Tilting

Schakel
de machine uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het zaagblad vervangt.
Adjuster when
it is necessary.

BLADE SETTING
1. Assemble blade as illustrated.
2. Adjust blade tension according to the Tension Scale by turning the Blade Tension Adjust Hand
Wheel.
3. Run machine to see if the blade tracks well or not, adjust blade tracking by turning Wheel Tilting
Adjuster when it is necessary.

Afbeelding 3
BLADE TRACKING
•
Open het onderste en bovenste wieldeksel.
may be required
from time
depending
on the blade
andpunt
tension.
•Blade
Let tracking
er bij het monteren
van het zaagblad
opto
dattime
de tanden
naar beneden
wijzen.size
Op het
waar het
zaagbladthe
door
de opening
in de
zaagtafel
loopt
de tanden
tevensdoors.
naar uShift
gericht
zijn.
Disconnect
machine
from the
power
source
andmoeten
open both
blade wheel
the high-low
•gearbox
Span lever
het zaagblad
controleer
de bladloop
hetblade
bovenste
handobserving
te draaien.blade
Het blad moet
into the en
neutral
position.
Turn thedoor
upper
wheelwiel
by met
handdewhile
over het midden van het wiel lopen.
onnoodzakelijk,
the upper blade
if adjustment
is necessary:
•position
Indien
steltwheel
u de bladloop
bij door
aan de knop te draaien. Draai de knop weer vast als de
instelling correct is.
•
Stel de zaaggeleiders af (zie de desbetreffende paragraaf ).
tracking de
knob
clockwiseSluit
to track
blade weer op de stroomtoevoer aan.
•1. Turn
Sluitblade
en vergrendel
wieldeksels.
de machine

toward front of blade wheel.

9.2
Zaagblad vervangen
2. Turn counter-clockwise
to track blade toward rear

•
onderste en bovenste wieldeksel.
ofOpen
bladehet
wheel.
Blade should be tracked as close of
•
Draai aan de hendel om het zaagblad te ontspannen.
center of
thezaagblad
top blade
wheel
asvoorzichtig
possible. door de opening in de tafel, de bovenste zaaggeleiding, de
• the
Verwijder
het
door
deze
BLADE
zaagbescherming
en deTRACKING
opening aan de achterzijde te trekken. Draag handschoenen!
•
Ga verder zoals
beschreven
bijmay
Zaagblad
plaatsen,
tracking
be required
from
timepunt.
to time depending on the blade size and tension.
▲Note:
Upper Blade
and
lower
blade
guides
should
betweede

9.3

•

•
•
•
•

Disconnect
fromthe
theblade
power source and open both blade wheel doors. Shift the high-low
awayafstellen
and the
left machine
loose from
Bmoved
andloop
into the neutral
while gearbox
trackinglever
adjustments
are position.
being Turn the upper blade wheel by hand while observing blade
position
the upper
wheel
adjustment
necessary:
Schakel
de on
machine
uit enblade
haal altijd
de ifstekker
uit het is
stopcontact
voordat u de bandloop afstelt.
made.

1. Turn blade
knob
to track
blade
Open de wieldeksels
en zettracking
de hendel
voorclockwise
de snelheid
in de neutrale
positie. De onderste
en
bovenste
zaaggeleiders
mogen
het
zaagblad
toward front of blade wheel.
niet raken. Het blad moet op de juiste spanning voor het te zagen
2. Turn counter-clockwise to track
- 7 -blade toward rear
werkstuk staan.
of blade
should be
tracked
ascontroleren
close of
Draai het bovenste
wiel wheel.
met deBlade
hand volledig
rond,
om te
of het zaagbladthe
over
het
midden
van
het
wiel
loopt.
center of the top blade wheel as possible.
Draai de knop voor de bandloop rechtsom om het zaadblad naar voren
te verplaatsen.
▲Note:
andlinksom
lower om
blade
should
Draai de knop
voor deUpper
bandloop
hetguides
zaagblad
naar be
achteren te verplaatsen.
moved away and left loose from the blade
Sluit de wieldeksels.
while tracking adjustments are being
made.

Afbeelding 4
-7-

8
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NOTE: There are totally four Blade Guides and two Guide Housings located above the table and
under the table, all to be adjusted to the same position.

9.4

Zaaggeleiders afstellen

▲ Please notice if it is necessary to open the Blade Guide first, before you adjust the Guide Post
to upper.

Afbeelding 5

The Blade GuideGUIDE
will be HOUSING
worn at theADJUSTMENT
front end as
9.4.1 Bovenste geleiders
it is used. If the Blade Guide is hard to be
Plaats de lagers van de bovenste geleiders tot op circa 2
adjusted,
the
left
Guide
over
1. Loose
thezeskantmoer
inner hexagonal
screws
mm
van hetturn
zaagblad
doorBlade
de
losto
te the
draaien
en
de geleidersteun
te bewegen.
lagers
tot
located
at the
thePlaats
rear de
side
withand
an “L”
right
side, as illustrated
in
right
figure,
op circa 0.5mm van het
zaagblad
door
de
schroef
aan
turn the right sideshaped
Bladespanner.
Guide over to the left
beide zijden van het zaagblad los te draaien. De geleiders
2.
Adjust
the
Guide
Housing
forward
side asniet
well.
Guide
can thus
behet
used
on or
mogen
te The
dichtBlade
op het
zaagblad
zitten,
zaagblad
zal
dansides.
sneller slijten.backward according to the blade width.
both
The front end of the Blade Guides must
Draai de zeskantmoer
om hetabout
druklager
bijna tegen
de
belos
adjusted
1/8” behind
the blade
The Blade(afstand
Guide Shaft
will 3be
worn
is used te
achterkant
ongeveer
mm)
vanas
hetit zaagblad
teeth.
plaatsen.
Draai dewith
moerthe
weer
vastblade
als demay
juiste
instelling
and its friction
saw
cause
a is
3. Lock the screws tightly.
bereikt.

worn line in its surface. It this is found, loosen the
9.4.2 Onderste geleiders
set knob POST
and turn it to either side to change the
GUIDE
Plaats
de geleidersADJUSTING
op ongeveer 2 mm van het zaagblad
knobdeposition
onlos
thetesaw
blade.
door
moer (N)
draaien.
Beweeg de geleidersteun

met
de knop
(O) naar
gewenste positie en draai de
1. Loose
the Guide
PostdeLocker.
Afbeelding
6
▲ WARNING
moer
weer
aan.
Plaats
de
ongeveer 0.5 mm
2. The height of the lowergeleiders
or upperop
Guide
▲ CAUTION
van het zaagblad door
de schroef aan beide zijden
van het
All adjustment
or repairs to the machine must
Post islosser
according
to the
The
zaagblad
te draaien.
Stelobject.
het druklager
kortbeop
de with the power off and the machine
done
- 8 -the power source. Failure
Bladebetween
guide
must
be properly
adjusted
or
disconnected
height
the
object
and
the blade
achterzijde
van het
zaagblad
af door
de zeskantmoer
los te from
damage
may
occur
to
the
blade
and/or
the
to
comply
may
result in serious injury!
draaien.
guide end is suggested to be about 1/4”.
guides.
3. Lock the Guide Post tightly.
9.5
Zaaghoogte instellen

-9-

Afbeelding 7
▲ Please notice if it is necessary to open the Blade Guide first, before you adjust the Guide Post
Draai de knop van de zaaggeleider los. Draai aan het handwiel om de bovenste zaaggeleider naar boven of
to upper.
beneden
te bewegen. Draai de knop weer vast als de gewenste hoogte is bereikt.

GUIDE HOUSING ADJUSTMENT
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1. Loose the inner hexagonal screws

9

9.6

V-snaar vervangen
Verwijder het zaagblad (zie Zaagblad vervangen). Maak de V-snaar spanningsloos met het handwiel. Haal de
v-snaar van het aandrijfwiel en plaats de nieuwe v-snaar.
9.7

Zaagbladspanning instellen

Draai het handwiel naar links om het zaagblad te ontspannen, naar rechts om te spannen. Het blad heeft de
juiste spanning als u het met zachte druk ongeveer 10 mm opzij kunt duwen. Span en ontspan het blad totdat de
gewenste waarde in het venster wordt aangegeven.

10. Zaagbladkeuze
10.1 Typen zaagbladen
Zaagbladen verschillen qua constructie op punten als:
• vorm en snijhoek van de tanden
• tandsteek
• tandzetting

10.1.2 Vorm en snijhoek
Standaardspaanhoek
Spaanhoek 0° en constante steek.
Dit is het meest gebruikte type zaagblad voor
het doorzagen of schuin afzagen van kleine of
middelgrote profielen of pijpen uit één stuk, van
zacht staal, gietijzer of normaal metaal.
Positieve spaanhoek
9°-10° positieve spaanhoek en constante steek.
Dit type wordt gebruikt voor het doorzagen of
schuin afzagen van grote profielen of pijpen uit
één stuk en met name voor hardere materialen
(legeringen en roestvrij staal, speciaal brons en
gesmeed gietijzer).
Combinatiezaagblad
De tandsteek varieert van tand tot tand en
daarmee ook de tandgrootte en tandholte. Door
de wisselende tandsteek krijgt u minder trillingen,
hetgeen resulteert in een gelijkmatig verlopende,
stillere bewerking en een langere levensduur van
het zaagblad.
Een ander voordeel van dit type zaagblad is het
feit dat u met een enkel zaagblad een groot aantal
verschillende afmetingen werkstukken en soorten
materiaal kunt zagen.
Combinatiezaagblad met positieve spaanhoek
9-10° positieve spaanhoek
Dit type zaagblad is het meest geschikt voor
het zagen van balken en dikke pijpen evenals
massieve balken op de maximale zaagcapaciteit.
Gangbare tandsteken: 3-4, 4-6.

10

positief

afstand tussen de tanden

positief
afstand tussen de tanden
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10.1.3 Tandzetting
Bij een tandzetting staan de zaagtanden naar
buiten ten opzichte van het zaagblad, waardoor
een bredere zaagsnede ontstaat.
Verspringende tandzetting
De zaagtanden staan beurtelings naar links, naar
rechts en in het verlengde van het zaagblad.
Deze tandzetting is geschikt voor werkstukken met
een dikte van meer dan 5 mm. Gebruik dit type
zaagblad voor het zagen van staal, gietijzer en
harde non-ferrometalen.
Golvende tandzetting
De tandzetting volgt vloeiende lijnen.
Dit type zaagblad heeft meestal zeer kleine tanden
(fijne vertanding) en wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor het zagen van pijpen en dunne balken (met
een dikte van 1 tot 3 mm).
Verspringende tandzetting (gegroepeerd)
Groepjes tanden wijzen afwisselend naar links of
naar rechts, met daartussen een rechte tand.
Dit zaagbladtype heeft een zeer fijne vertanding
en wordt gebruikt voor zeer dunne materialen
(minder dan 1 mm dik).
Afwisselende tandzetting (afzonderlijke tanden)
De zaagtanden staan beurtelings naar links of
naar rechts.
Dit type zaagblad wordt gebruikt voor het zagen
van zachte materialen (nonferro-), plastic en hout.

11. Zagen

Breng het bovenste deel van de zaaggeleiding zover naar beneden dat deze het werkstuk net niet raakt. Dit doet
u door vergrendeling voor de zaagdiepte los te draaien en de zaaggeleiding met het handwiel naar beneden te
draaien. Draai vervolgens de vergrendeling weer vast.
Stel de geleiding in op de juiste breedte door het breedste deel van het te zagen materiaal er tegen aan te plaatsen.

11.1 Tips voor gebruik van de machine
•
•
•
•
•
•

Het zaagblad moet met gelijkmatige bewegingen zagen.
Oefen een lichte druk op het werkstuk uit tijdens de bewerking.
Hou het werkstuk met 2 handen vast tijdens de bewerking. Gebruik een duwhout om kleine of smalle
werkstukken te zagen.
Het zaagblad moet scherp en onbeschadigd zijn.
Kies het juiste zaagblad voor de bewerking. De keuze wordt mede bepaald door de dikte van het werkstuk en
het soort materiaal. Hoe dunner en harder het werkstuk, hoe fijner de tandsteek moet zijn.
Gebruik altijd de (langs)geleider.

11.2 Verstekzagen
Maak een proefsnede terwijl de verstekschaal in de 0-positie staat en controleer of de snede haaks is. Als dit niet het
geval is, maakt u de schroef van de aanwijzer los en verstelt u deze. Met de verstekschaal kunt u onder elke gewenste
hoek zagen. Zet de schaal in de juiste hoek en maak de zaagsnede, waarbij u het materiaal goed tegen de schaal
houdt.
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11.3 Problemen met het zaagblad en zaagbewerkingen
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Afbrekende zaagtanden

De zaagarm daalt te snel

Verminder de daalsnelheid door minder druk uit te
oefenen op de zaagarm. Stel ev. de balansveer bij.
Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype.
Kies een geschikt zaagblad.
Controleer of de afvoergaten voor de koelvloeistof
in de geleiderblokken niet verstopt zijn. Zorg voor
voldoende koelmiddeltoevoer zodat de spanen
goed weggespoeld worden.
Het materiaaloppervlak kan geoxideerd zijn
of onzuiverheden bevatten, waardoor het
harder wordt dan het zaagblad. Het kan ook
geharde delen bevatten of insluitsels a.g.v.
productiemiddelen zoals gietzand, lasresten enz.
U kunt dit soort werkstukken beter niet zagen.
Als dat toch nodig is, moet u zeer voorzichtig te
werk gaan en onzuiverheden zo snel mogelijk
verwijderen.
Controleer de klemming van het werkstuk.
Verlaag de daalsnelheid en oefen minder druk uit
op de zaagarm.
Besteed meer aandacht aan het begin van de
zaagsnede.

Verkeerde zaagsnelheid
Verkeerde tandsteek
Spanen blijven kleven aan
zaagblad en in de tandholten

Fouten in het materiaal of te hard
materiaal

Werkstuk is slecht ingespannen.
Het zaagblad blijft steken in het
materiaal
Geen beginsnede gemaakt bij een
scherp of onregelmatig gevormd
werkstuk
Slechte kwaliteit zaagblad
Er zijn afgebroken zaagtanden
achtergebleven in het werkstuk
U zaagt verder in een eerder
gemaakte zaagsnede
Te veel trillingen
Verkeerde tandsteek of vorm

Zaagblad slijt voortijdig
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Gebruik een beter zaagblad.
Verwijder zorgvuldig alle obstakels die in de
zaagsnede achterblijven.
Draai het werkstuk en maak de zaagsnede op een
andere plaats.
Controleer de klemming van het werkstuk.
Vervang het zaagblad door een geschikter
zaagblad. Verstel de zaaggeleiding.
Onvoldoende smering, koelmiddel Controleer reservoirpeil. Vergroot
of een verkeerde emulsie
koelmiddeltoevoer en controleer of openingen
en slangen niet verstopt zijn. Controleer de
samenstelling van de emulsie.
Tanden wijzen niet in
Draai het zaagblad om.
bewegingsrichting van zaagblad
Slechte kwaliteit zaagblad
Gebruik een beter zaagblad.
De zaagarm daalt te snel
Verminder de daalsnelheid door minder druk uit te
oefenen op de zaagarm. Stel ev. de balansveer bij.
Verkeerde zaagsnelheid
Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype.
Fouten in het materiaal of te hard Het materiaaloppervlak kan geoxideerd zijn
materiaal
of onzuiverheden bevatten, waardoor het
harder wordt dan het zaagblad. Het kan ook
geharde delen bevatten of insluitsels a.g.v.
productiemiddelen zoals gietzand, lasresten enz.
U kunt dit soort werkstukken beter niet zagen.
Als dat toch nodig is, moet u zeer voorzichtig te
werk gaan en onzuiverheden zo snel mogelijk
verwijderen.
Onvoldoende smering, koelmiddel Controleer reservoirpeil. Vergroot
of een verkeerde emulsie
koelmiddeltoevoer en controleer of openingen
en slangen niet verstopt zijn. Controleer de
samenstelling van de emulsie.
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Zaagbladbreuk

Slechte lasverbinding

De zaagarm daalt te snel
Verkeerde zaagsnelheid

De las van het zaagblad is heel belangrijk. De
lasoppervlakken moeten perfect aansluiten en
de voltooide las mag geen insluitingen of bellen
bevatten. De lasnaad moet volkomen vlak en egaal
zijn. De stukken aan weerzijden van de lasnaad
moeten even dik zijn en geen uitstulpingen
vertonen. Dit zou kunnen leiden tot bladbreuk bij
de beweging langs de zaaggeleiders.
Verminder de daalsnelheid door minder druk uit te
oefenen op de zaagarm. Stel ev. de balansveer bij.
Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype.

Verkeerde tandsteek
Werkstuk is slecht ingespannen
Zaagblad rust op het werkstuk als
het in beweging komt
De zaaggeleiding is niet goed
afgesteld of smerig als gevolg van
onvoldoende onderhoud
De afstand van de geleiderarm tot
het werkstuk is te groot

Streepvorming of inslijten op het
zaagblad

Zaagsnede niet recht

Slechte zaagsnede

Kies een geschikt zaagblad
Controleer de klemming van het werkstuk.
Start eerst de zaagmotor en laat dan pas de
zaagarm op het werkstuk zakken.
Controleer de afstand tussen de geleiders. Een te
krappe afstelling kan leiden tot scheuren of het
afbreken van tanden.
Plaats de geleiderarm zo dicht mogelijk op het
werkstuk, zodat alleen het deel van het zaagblad
dat de zaagsnede maakt, vrij is. U vermijdt hiermee
verbuiging van het zaagblad, waardoor er teveel
spanning op komt te staan.
Het zaagblad ligt niet goed om de De rand van het zaagblad schuurt langs het
zaagwielen
zaagwiel als gevolg van vervormingen (zaagblad
niet plat) of een slechte las. Hierdoor ontstaan
scheurtjes en uitstulpingen in de rand.
Onvoldoende smering, koelmiddel Controleer het peil in het reservoir. Vergroot de
of een verkeerde emulsie
koelmiddeltoevoer en controleer of de openingen
en slangen niet verstopt zijn. Controleer de
samenstelling van de emulsie.
Beschadigde of afgebrokkelde
Vervang de plaatjes.
geleiderplaatjes.
Te strakke of te losse rollagers bij
Stel de rollagers bij.
de zaaggeleiding.
Zaagblad loopt niet evenwijdig
Controleer of bevestigingen van de
aan de vaste bek van de klem
zaaggeleidingen niet te los zijn en verstel
geleiderblokken eventueel (verticaal). Controleer
de positie van de klem en stel eventueel de
aanslagen bij van de gradenverdeling.
Zaagblad loopt niet recht a.g.v. te Controleer de geleiderblokken en verstel ze
grote speling tussen geleiders of
eventueel verticaal. Controleer de speling.
slechte afstelling van de arm
De zaagarm daalt te snel
Verminder de daalsnelheid door minder druk uit te
oefenen op de zaagarm. Stel ev. de balansveer bij.
Het zaagblad is versleten
Vervang het zaagblad.
Verkeerde tandsteek
Kies een geschikt zaagblad
Afgebroken tanden
Zaagblad met afgebroken tanden kan resulteren in
een scheve zaagsnede. Controleer het zaagblad en
vervang het als er tanden afgebroken zijn.
Onvoldoende smering, koelmiddel Controleer het reservoirpeil. Vergroot koelmiddelof een verkeerde emulsie
toevoer en controleer of openingen en slangen
niet verstopt zijn. Controleer samenstelling van
emulsie.
Versleten zaagwielen
Zaagwiel en flens zijn zo versleten dat het
Huis van zaagwiel zit vol spanen
zaagblad niet meer recht loopt, waardoor een
slechte zaagsnede ontstaat. Er kan een spoor in de
zaagwielen zijn gesleten. Vervang de zaagwielen.
Maak de wielen regelmatig schoon met perslucht.
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Strepen op het oppervlak van de
zaagsnede

De zaagarm daalt te snel
Slechte kwaliteit zaagblad
Versleten zaagblad/afgebroken/
afgebrokkelde tanden
Verkeerde tandsteek
De afstand van de geleiderarm tot
het werkstuk is te groot

Lawaai bij geleiderblokken

Verminder de daalsnelheid door minder druk uit te
oefenen op de zaagarm. Stel ev. de balansveer bij.
Gebruik een beter zaagblad.
Vervang het zaagblad.

Kies een geschikt zaagblad
Plaats geleiderarm zo dicht mogelijk op het
werkstuk, zodat alleen het deel van het zaagblad
dat de zaagsnede maakt, vrij is. U vermijdt hiermee
verbuiging van het zaagblad, waardoor er teveel
spanning op komt te staan.
Onvoldoende smering, koelmiddel Controleer het peil in het reservoir. Vergroot de
of een verkeerde emulsie
koelmiddeltoevoer en controleer of de openingen
en slangen niet verstopt zijn. Controleer de
samenstelling van de emulsie.
Beschadigde lagers /Versleten of
Vuil en/of spanen tussen zaagblad en geleidingen.
beschadigde geleiderplaatjes
Vervang de geleiderplaatjes en/of de lagers.

12. Lassen
Snij het zaagblad op de gewenste lengte door het blad goed tegen
de achteraanslag van de snij-inrichting te leggen en de hendel naar
beneden te halen.

gth for

sure that
mooth.
e cutting

WELDER PREPARING
AfbeeldingUsing
8
the Blade Shear.

BLADE CUITING

on each side of the cut must be removed by grinding
Verwijder vuil, olie, stof en roest van
of the blade is uniform.
de uiteinden van het zaagblad
Schuur de tanden weg die
left and right of the cross section of the welded area.
binnen de las vallen
cut, the using of the blade could be longer.

Gedeelte van het
zaagblad dat versmeld

Snij de uiteinden van het
zaagblad vlak af. Zorg ervoor
dat de afstand tussen de
tanden gelijk blijft

If snips are used to cut blade,
grind ends square as shown.

Point to9 remember
Afbeelding

in preparing the blade for welding.

Bereid het lassen voor zoals aangegeven in bovenstaande afbeelding.

▲CAUTION: If the saw blade is rusty, the rust must be grounded off before the blade is welded.

WELDING

14
nstructions
and
thepressure
teeth will
betouniformly
1. Turn
knob
“0” position.
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BLADE CUTTING
1. Cut the blade to the longest length for
2
1
machine. Using the blade shear will insure that
2
the blade ends are cut flat, square and smooth. 3
2. Lean the back of blade against the square cutting4
3
guide of1the shear.
5

Knop voor lassen
Knop voor uitgloeien
Knop voor druk
Elektroden en klemhendels
Slijpsteen

4

Using the Blade Shear.

TOOTH5 SPACING
1. In fine-pitched bands, one or more teeth on each side of the cut must be removed by grinding
so that the cross section of the weld area of the blade is uniform.
Afbeelding 10
2. After finishing internal cutting. Cut 5mm left and right of the cross section of the welded area.
•
Zet de knop voor de druk op de laagste stand.
Because
annealed
of the
is cut, the
usingtegen
of the
blade
could
be longer.
• the
Leg
de beide area
uiteinden
vanblade
het zaagblad
stotend
elkaar
in het
midden
van de 2 elektrodes.

Follow
these 11
cutting and grinding instructions and the teeth will be uniformly
Afbeelding
spaced
after
the weld.
•
Stel de knop voor de druk in op de correcte bladdikte.
•
•
•

Draai beide hendels naar boven om het zaagblad te klemmen.
Druk de knop voor lassen in tot het zaagblad roodgloeiend is.
Laat de knop voor lassen los en wacht tot
het
- 15
- zaagblad de originele kleur weer heeft.

12.1 Uitgloeien
•
•
•
•
•

Zet de knop voor druk op de laagste stand.
Maak het gelaste zaagblad los door de hendels naar beneden te draaien.
Plaats het zaagblad vooraan in de elektrodes.
Druk de knop voor uitgloeien in tot het zaagblad een oranje kleur heeft.
Herhaal voorgaande handeling 2 of 3 maal, laat hierbij het zaagblad steeds iets minder warm worden.

12.2 Slijpen
•

Slijp de las met de slijpsteen tot deze glad is en dezelfde dikte als het zaagblad heeft. Slijp indien nodig de
tanden bij.
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13. Onderhoud
Schakel de machine uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
Gebruik een zachte borstel om regelmatig zaagsel, spaanders en stof van de machine te verwijderen.
Regelmatig onderhoud leidt tot een langere levensduur van de machine.
Maak de machine nooit met water of een andere vloeistof schoon.
De ventilatieopeningen van de motor mogen niet geblokkeerd zijn. Blokkades door bijvoorbeeld stofophopingen
leiden tot oververhitting van de motor.

14. Elektrische aansluitingen
De machine moet geaard zijn. Het netsnoer en de stekker mogen bij beschadigingen alleen door
een gekwalificeerd elektricien worden vervangen. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
het elektrische gedeelte mogen alleen door een gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd.

15. Probleemoplossing
Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Machine doet het niet

Geen spanning

Controleer het netsnoer en de
zekeringen

Kapotte schakelaar

Laat de machine repareren

Knop van zaagbladspanning los

Schakel de motor uit en draai de
knop vast

Blad van wiel gelopen

Open het wieldeksel en controleer
de bandloop

Zaagbladbreuk

Vervang

V-snaar gebroken

Vervang

Geen geleider

Gebruik de geleider

Te hoge voedingssnelheid

Oefen lichte druk uit op het
werkstuk. Het zaagblad mag niet
buigen

Zaagblad bot/kapot

Vervang

Zaaggeleiders niet goed afgesteld

Stel geleiders af

Zaagblad beweegt niet of
nauwelijks

Zaagblad bot

Vervang

Zaagblad verkeerd om gemonteerd

Monteer het zaagblad opnieuw

Zaagsel, stof en spaanders

Vuil in de machine

Reinig de machine regelmatig. Open
de deuren van de machine en zuig
het vuil met een stofzuiger op

Vuil in de motor

Zuig de ventilatieopeningen met
een stofzuiger schoon

Tafel in verkeerde hoek

Stel de tafel opnieuw af

Zaagblad bot

Vervang zaagblad

Teveel druk op werkstuk

Oefen minder druk op het werkstuk
uit

Wielen zijn niet uitgelijnd

Laat de machine repareren

Kapot lager

Laat de machine repareren

Knop van wielafstelling onjuist
afgesteld

Stel de knop opnieuw af

Verkeerd zaagblad

Vervang zaagblad

Zaagblad beweegt niet na
inschakelen motor

Geen rechte zaagsnede

Geen hoeken van 45º-90º
mogelijk

Zaagbladloop onjuist
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16. Onderdelentekeningen

Afbeelding 12
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16.1 Tandwielkast
Nr.

Beschijving

Aant.

Nr.

Beschrijving

Aant.

0500

Tandwielkast

1

0630

Koppeling

1

0510

Afdekking tandwielkast

1

0631

Beugel

2

0520

Tandwiel

1

0632

Beugel

1

0521

Tandwiel

1

0700

Hendel toerentalwijziging

1

0530

Moer

1

0740

Zitting toerentalwijziging

1

0531

Moer

1

0790

Blok toerentalwijziging

1

0540

Tandwiel

1

7071

Poelie

1

0550

Tandwiel-as

1

9220

Greep hendel

1

0560

As-afdekking

1

BA45

V-snaar, 7071+7300

2

0570

Tandwiel

1

G6008

Kogellager

1

0580

Hoofdas

1

G6206

Kogellager

1

0591

Afdekking hoofdas

1

G6303

Kogellager

1

0600

As toerentalwijziging

1

G6304

Kogellager

1

0610

Arm toerentalwijziging

1

L4030

Olie-afdichting

1

0611

Huis toerentalwijziging

1

L5230

Olie-afdichting

1

0612

Veer

1

L5840

Olie-afdichting

1

0620

Schuifblok

1

16.2 Werktafel
Nr.

Beschijving

Aant.

Nr.

Beschrijving

Aant.

1010

Werktafel

1

1140

Linkse schroef

1

1020

Frame tafelsteun

1

1150

Geleiding

1

1080

Zaagbladbeschermkap

2

1160

Schroef hellingshoek tafel

1

1090

Zitting tafelsteun

1

1500

Schaalverdeling

1

1100

Zitting geleiding

1

1550

Geleiding + vergrendeling

1

1120

Rechtse schroef

1

1800

Schroef voor verplaatsing tafel

1

16.3 Geleiding
Nr.

Beschijving

Aant.

Nr.

Beschrijving

Aant.

1311

Geleiderblok, bovenste deel

1

1381

Zaagbladbescherming, rechts

1

1312

Geleiderblok, onderste deel

1

1400

Veer

2

1320

Zaagbladgeleiding

4

1410

Bevestiging veren

1

1331

Aanslag, lang

1

1440

Veer geleiding

1

1332

Aanslag, kort

1

1450

As geleidingverstelling

1

1333

Excentrische as

1

1650

Snijvoorstuk

1

1350

Kolom bladgeleiding

1

9015

Vergrendeling geleiding

1

1351

As

1

9033

Handwiel verstelling

1

1360

Zitting bladgeleiding

1

9230

Greep hendel

1

1370

Zaagbladbescherming, links

1

G6201 Kogellager

1

16.4 Hoofdaandrijving
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Nr.

Beschijving

Aant.

Nr.

Beschrijving

Aant.

2000

Motor

1

BA44

V-snaar, 2011+7070

2

2011

Motorpoelie

1

BA60

V-snaar, 2011+4450

1
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16.5 Wielen
Nr.

Beschijving

Aant. Nr.

Beschrijving

Aant.

3010

Onderste wiel

1

3121

Veer

1

3020

Rubberen band

2

3150

Revet

1

3030

Tapse mof

1

3180

Ring

3

3040

Borgmoer wiel

1

3190

Spanningsindicator

1

3050

Bovenste wiel

1

3200

Regelaar hellingshoek wiel

1

3060

Vergrendeling bovenste wiel

1

3220

Verbindingsstuk

1

3080

Behuizing geleideblok

1

3240

Revet verbindingsstuk

1

3090

Zitting geleideblok

1

3250

Zitting verbindingsstuk

1

3100

Blok geleiding

2

9030

Handwiel

1

3110A

Geleiding bovenste wiel

1

9060

Handwiel voor instellen hellingshoek

1

3116

Geleiding as

1

G6305

Kogellager

2

3120

Wielas

1

16.6 Luchtpomp
Nr.

Beschijving

Aant. Nr.

Beschrijving

Aant.

4060

Bevestiging luchtpomp

1

4450

Luchtcompressor

1

4170

Luchtslang

1

BA60

V-snaar, 2011+4450

4180

Klem luchtslang

1

16.7 Frame + toebehoren
Nr.

Beschijving

Aant. Nr.

Beschrijving

Aant.

5000

Frame

1

9310

Scharnier

6

5100

Achterdeur groot

1

9500

Beugel

4

5101

Achterdeur klein

1

9590

Deurgreep

2

5120

Onderste deur

1

9600

Spanenstop

1

5140

Bovenste deur

1

9700

Middenaanduiding

1

8111

Bedieningspaneel

1

9780

Beugel borstel

1

8372

Plaat variator

1

9790

Borstel

1

8422

Plaat tandwielen

1

9850

Sleutel achterdeur

1

8712

Indicatorplaat

1

9880

Spanenopvang

1

8743

Plaat hoekverstelling

1

9900

Vergrootglas

1

9300

Scharnier bovenste deur

2

9999

Oogbout

1
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16.8 Toerentalregelaar
Nr.

Beschijving

Aant. Nr.

Beschrijving

Aant.

7000

Behuizing motor

1

7220

Toerentalschijf, onderste, bovenste

1

7010

Veer

1

7230A

Toerentalschijf, onderste, binnenste

1

7020

Toerentalschijf, bovenste,
buitenste

1

7260

Ashuls

1

7030

Toerentalschijf, bovenste,
binnenste

1

7290

Zitting wiel toerentalwisseling

1

7040

Huls behuizing toerentalregelaar

1

7300

Poelie

1

7050

As toerentalregelaar

1

7310

Toerentalindicator

1

7060

Behuizing toerentalregelaar

1

7330

Digitale tachometer

1

7070

Poelie

1

9030

Handwiel

1

7080

Wormwiel

1

BA45

V-snaar, 7071+7300

2

7090

Behuizing wormwiel

1

BA44

V-snaar, 2011+7070

2

7100

Tandwielas

1

BV875

V-snaar

7110

Worm

1

G6007

Kogellager

2

7120

As

1

G6204

Kogellager

1

7200

Behuizing veer

1

G6205

Kogellager

2

7210

Veer

1

16.9 Bedieningspaneel

20

Nr.

Beschijving

Aant. Nr.

Beschrijving

Aant.

6600

Drukknop Aan

2

6741

Indicatielicht, groen

1

6602

Drukkknop Uit

2

6745

Spanningsverlager

1

6610

Noodstop

1

6752

Zitting zekering

8

6621

Eindschakelaar

2

6770

Behuizing bekabeling

2

6650

Schakelaar met sleutel

1

6771

Beugel

1

6700

Hoofdschakelaar

1

6798

Elektriciteitskast

1

6710

Magneetschakelaar

2

6799

Plaat

1

6720

Starter overbelastingsbeveiliging

1
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16.10 Laseenheid, schaar en werklamp
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Nr.

Beschijving

Aant.

Nr.

Beschrijving

Aant.

6010

Eindschakelaar

1

6241

Bevestigingsbeugel

1

6011

Isolator

1

6255

Indicatielicht, rood

1

6020

Geleideblok

1

6260

Slijpmotor

1

6021

Beugel

1

6270

Afstandhouder

1

6030

Geleiding

1

6280

Slijpsteen

1

6040

Plaat

1

6281

Platte ring 1/4”

1

6050

Vaste bek

1

6282

Zeskantsmoer 6 mm-1.0

1

6051

Isolator

1

6290

Beschermkap slijpsteen

1

6052

Isolatiehuls

3

6291

Afdekking slijpsteen

1

6053

Isolatiering

3

6330

Typeplaat

1

6054

Afstandshouder

3

6340

Instructielabel

1

6060

Excentrische as

2

6420

Lasknop

1

6070

Klemhendel, rechts

1

6450

Rechterbeugel beschermkap

1

6071

Klemhendel, links

1

6451

Linkerbeugel beschermkap

1

6100

Klemsteun, rechts

1

6460

Beschermkap

1

6101

Klemsteun, links

1

9290

Knop

2

6110

Klemplaat, rechts

1

6111

Klemplaat, links

1

6801

Werklamp

1

6120

Nok

1

6130

Bewegende bek

1

1910

Bus

3

6150

Knop voor lassen

1

1920

Hefgedeelte

1

6170

Knop voor drukaanpassing

1

1930

As

1

6180

As

1

1940

IJzeren beugel

2

6200

Nok

1

1950

Onderste blad

2

6210

Arm lasspanning

1

1960

Bovenste blad

1

6211

Bus

1

1970

Linkerplaat

1

6220

Veer, kort

1

1980

Rechterplaat

1

6230

Veer, lang

1

1990

Stang van hendel

1

6240

Transformator (4,2 kW)

1

9210

Knop

1
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17. Elektrische schema’s
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Item

Beschijving

Specs

Merk

Referentie

Norm

SB1

Lassen aan

2<<a>> Wit

Y.K.

YS-FUC-22-12-1

IEC 60947-5-1

SB2

Gloeien aan

2<<a>> Groen

Y.K.

YS-FUC-22-12-1

IEC 60947-5-1

SB3

Noodstop

2<<a<b>> Rood

Y.K.

YS-L1-5

IEC 60947-5-1

SB4

Hoofdmotor uit

1<<a<b>> Rood

Y.K.

YS-F1-4

IEC 60947-5-1

SB5

Hoofdmotor aan

1<<a<b>> Groen

Y.K.

YS-F1-3

IEC 60947-5-1

SB10

Slijpmotor uit

1<a<b>> Rood

Y.K.

YS-F1-4

IEC 60947-5-1

SB11

Slijpmotor aan

1<<a<b>> Groen

Y.K.

YS-F1-3

IEC 60947-5-1

SA4

Sleutelschakelaar

1<a<b>

Y.K.

YS-KAI-21-2

IEC 60947-5-1

QS

Hoofdschakelaar

Uimp+6KV Ui=500V

Moeller

TO-2-1/V-SVB

IEC 60947-3

SQ1

Eindschakelaar

Uimp+4KV Ui=400V

Moeller

LS-S11-2B

IEC 60947-5-1

SQ2

Eindschakelaar

Uimp+4KV Ui=400V

Moeller

LS-S11-2B

IEC 60947-5-1

SQ3

Eindschakelaar

15A, 480VAC

Tmoujen

MJ2-1307

IEC 60947-5-1

T2

Transformator

150 W

Chi Chyau

T150380024

IEC 61558-1

T1

Transformator

4,2 kW

Chi Chyau

W2220380

IEC 61558-1

KM1

Schakelaar

Ue380V, Ith20A
24V, 50 Hz

Moeller

DILEM-10

IEC 60947-4-1

FR

Overbelastingsrelais

4-6 A

Moeller

ZE-6

IEC 60947-4-1

KM2

Schakelaar

Ue380V, Ith20A
24V, 50 Hz

Moeller

DILEM-10

IEC 60947-4-1

Snelheidsmeter

24V 9999m/min

Tenanic

TALR-400

IEC 61000

Hueyin

HX-1805-E1

IEC 61000

Fotocel
M1

Hoofdmotor

230/400V 2,25 kW
3-fase, 50/60 Hz

Qin Wei

EEF-110L-400V
50 HZ

IEC 60034-1

M2

Slijpmotor

400V 0,04kW
3-fase, 50/60 Hz

Shang Yih

TMS-100

IEC 60034-1

HL

Indicatielicht

Φ 22,2 24V Groen

Y.K.

64425

IEC 60598-1

EL

Werklicht

20W, 24V

Jarrer

JH-20F 24V20W

IEC 60598-1

RL

Signaallamp

24V

Tend

TPN-12

IEC 60598-1

TB1

Klemmenbord

600V, 25A

Tend

TB25-12

-

TB2

Klemmenbord

600V, 25A

Tend

TB25-12

-

FU1

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

10AgG

IEC 60269-1

FU2

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

10AgG

IEC 60269-1

FU3

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

10AgG

IEC 60269-1

FU4

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

10AgG

IEC 60269-1

FU5

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

10AgG

IEC 60269-1

FU6

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

1AgG

IEC 60269-1

FU7

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

1AgG

IEC 60269-1

FU8

Zekering 10 x 38

120KA/500V~

Socomec

4AgG

IEC 60269-1

KABEL

2 m m2 x 4C

Taiwan Shin
TSS-93-3A
Kawn

IEC 60227

2 m m2 x 3C

Taiwan Shin
TSS-93-3A
Kawn

IEC 60227

0,75 m m2 x 8C

Taiwan Shin
TTS-80
Kawn

IEC 60227

0,75 m m2 x 3C

Taiwan Shin
TTS-89
Kawn

IEC 60227
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BEDRADING

1,25 m m2 x 1C

Taiwan Shin
1,25 m m2 zwart
Kawn

IEC 60227

1,25 m m2 x 1C

Taiwan Shin 1,25 m m2 groen/
Kawn
geel

IEC 60227

0,75 m m2 x 1C

Taiwan Shin
0,75 m m2 zwart
Kawn

IEC 60227

0,75 m m2 x 1C

Taiwan Shin
0,75 m m2 rood
Kawn

IEC 60227

0,75 m m2 x 1C

Taiwan Shin
0,75 m m2 wit
Kawn

IEC 60227

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. www.huvema.nl
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EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II A van de Machinerichtlijn)

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur,
verklaart hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema-machine:
Verticale bandzaagmachine HU 2613 VBS Super
waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:
NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/C11:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008,
NEN-EN 349:1994+A1:2008, NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010, NEN-EN 50370-1:2005, NEN-EN 50370-2:2003
en conform de fundamentele vereisten is van:
•
•
•

Machinerichtlijn 2006/42/EG
Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn 2004/108/EG
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

Veghel, Nederland, december 2014

L. Verberkt
Directeur
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