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BandzaagmachIne hu 300 acv-4 ToplIne
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. 

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 voor 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. Voor 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 u deze voor 
(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. veIlIgheIdsmaaTregelen en prevenTIe
Deze machine is ontworpen in overeenstemming met algemene veiligheidsvoorschriften om ongelukken te 
voorkomen. Verkeerd gebruik van en/of knoeien met de veiligheidsvoorzieningen ontheft de leverancier van alle 
verantwoordelijkheid.

3.1 aanwIjzIngen voor de operaTeur
• Controleer of het voltage dat vermeld is op de motor van de machine, overeenkomt met het voltage van de 

stroombron.
• Controleer de werking van de stroomtoevoer en de aarding. De geel/groene kabel is de aardleiding.
• Het aansluiten van de machine op de stroomtoevoer en alle overige werkzaamheden aan het elektrische 

gedeelte moeten worden uitgevoerd door een erkend elektromonteur.
• Als de zaagarm omhoog bewogen is of verticaal staat, mag het zaagblad niet lopen.
• Alleen het gebied rond het zaagblad waar wordt gezaagd mag onbeschermd zijn. Verstel de geleiderarmen om 

de beschermkap te verstellen.
• De machine mag niet worden gebruikt zonder de beschermkappen.
• Koppel de machine altijd los van de stroomtoevoer bij het verwisselen van zaagbladen of het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaamheden of reparaties.
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Plaats uw handen of armen nooit in het werkgebied terwijl de machine in bedrijf is.
• Verplaats de machine niet tijdens het zagen.
• Draag geen loshangende kleding, sieraden of andere voorwerpen die door de draaiende machine gegrepen 

zouden kunnen worden.
• Houd de omgeving van de machine en het werkgebied vrij van gereedschappen of andere voorwerpen.
• Voer slechts één handeling tegelijkertijd uit. Pak nooit verschillende dingen tegelijkertijd vast. Houd uw handen 

schoon en droog om te voorkomen dat voorwerpen uit uw handen glippen.
• Zorg voor voldoende belichting bij alle handelingen, om de kans op ongelukken te beperken.

3.2 noodvoorzIenIngen
• In geval van bedieningsfouten of in gevaarlijke situaties moet u de machine onmiddellijk stoppen door de rode 

noodstopknop in te drukken.
• Als het wieldeksel per ongeluk of met opzet geopend wordt, zorgt een veiligheidsschakelaar ervoor dat de 

machine gestopt wordt.

4. TechnIsche specIfIcaTIes
Motor 1,2 kW, 400 V, 50 Hz Snijcapaciteit 45O rond 200 mm

Zaagsnelheid 37-74 mpm Snijcapaciteit 45O vierkant 200 mm

Zaagbladafmetingen 27 x 0,9 x 2965 mm Snijcapaciteit 45O recht 225 x 215 mm

Afmeting (l x b x h) 1350 x 7145 x 1326 mm Snijcapaciteit 60O rond 125 mm

Verpakkingsafmetingen 1550 x 800 x 1480 mm Snijcapaciteit 60O vierkant 125 mm

Gewicht (netto) 295 kg Snijcapaciteit 60O recht 160x130 mm

Snijcapaciteit 90O rond 240 mm Snijcapaciteit -45O rond 160 mm

Snijcapaciteit 90O vierkant 240 mm Snijcapaciteit -45O vierkant 150 mm

Snijcapaciteit 90O recht 295 x 230 mm Snijcapaciteit -45O recht - 

Draag altijd een veiligheidsbril!
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5. TransporT, InsTallaTIe en onTmanTelIng van de machIne

5.1 TransporT

Afbeelding 1 Afbeelding 2

De machine moet worden verplaatst in een krat met behulp van een heftruck (afbeelding 1). Als de machine niet in 
een krat is verpakt, moet u een hijsinstallatie gebruiken. Bevstig de hijskabels zoals aangegeven in afbeelding 2.

5.2 mInImumeIsen voor de werkomgevIng
• Het voltage en de frequentie van de stroombron moeten overeenstemmen met die van de motor.
• De temperatuur van de omgeving moet liggen tussen de -10° C en +50° C.
• De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90%.

5.3 de machIne InsTalleren
Plaats de machine op een stevige betonnen ondergrond. Houd rond de machine minimaal 800 mm afstand tot 
de muur. Veranker de machine in de bodem met 4 ankerschroeven en centerpennen. Zorg ervoor dat de machine 
waterpas staat.

5.4 de machIne BuITen werkIng sTellen
Als de machine voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de machine als volgt buiten werking te 
stellen:

1. Koppel de machine los van de stroomtoevoer.
2. Ontspan het zaagblad.
3. Maak de balansveer los van de arm.
4. Maak het koelmiddelreservoir schoon.
5. Maak de machine voorzichtig schoon en olie hem.
6. Dek de machine zonodig af.

5.5 onTmanTelIng
(Bij het verstrijken van de economische levensduur of als de machine overbodig geworden is)

5.5.1 Algemene voorschriften
Als de machine afgedankt moet worden of gesloopt, moet u het materiaal afvoeren en verwerken al naargelang de 
materiaalsoort en het componenttype:

1. Gietijzer en ferrometalen zijn ruwe materialen die u naar een smelterij kunt brengen voor omsmelten, nadat 
eventuele andere stoffen verwijderd zijn (zie punt 3).

2. Elektrische onderdelen, zoals kabels en andere componenten (magneetstrips etc.) moet u verwerken volgens 
de plaatselijke voorschriften.

3. Oude mineralen en synthetische en/of gemengde oliën, waterhoudende oliën en vetten, worden beschouwd 
als chemisch afval en moet u inleveren en laten verwerken door een speciale afvalverwerkingsdienst.

NB.: De plaatselijke voorschriften kunnen afwijken of in de loop der tijd veranderen. Informeer naar de meest 
recente voorschriften en houd u daaraan.
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2.SPECIFICATION

MOTOR 1.65HP 415V/50HZ

Saw Blade Speed
MPM 37~74(50Hz)

Blade Size (mm) 27x0.9x2965mm

Dimension LxWxH (mm) 1350X715X1326mm

Packing
N.W / G.W (kgs) 295/ 325

Measurement 1550x800x1480mm

Cutting
Capacity     

0°
○(mm) 240

□(mm) 240

+ 45°
○(mm) 200
□(mm) 200

+60°
○(mm) 125

□(mm) 125

+ 45° ○(mm) 160

□(mm) 150

3.FEARTURES:
1. This machine is useful for cutting normal steel, steel pipe, and provides cutting angle at + 60°and +45°by

the swivel head.
2. A tooth selection chart was provided on the machine for cutting reference.
3. Variable speed control gives convenient selection of speeds. (This machine comes with a standard 2-speed 

motor.  But can be purchased with a DC driven motor as an option.)
4. This machine is using manual cutting by pulling down the saw bow by hand. Start(press) button is located at 

the handle of the saw bow. Motor stops when button was released. 
5. Stability of the machine, plus working table height is 950 mm, conforming to human engineering.  
6. The one-inch blade and carbide guide provide better result of the cutting surface and efficiency. 
7. The one-piece casting and one time CNC processing provide better rigidity and precision of the machine.  
8. The one-piece and full coverage blade cover conforms to CE stipulation.  Well coolant fluid collection system 

provides clean and dry, and safety of the working area.
9. Chip pan underneath the working table prevents coolant fluid leaking and keep floor dry.
10. Coolant for cutting,, water : oil = 40 : 1 oil specification.

4.TRANSPORTATATION & INSTALLATION:
4-1.Unpacking
1. Transportation to desired location before unpacking, please use-lifting jack. (Fig. B)
2. Transportation after unpacking, please use heavy duty fiber belt to lift up the machine.

Fig, B
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ALLWAYS KEEP PROPER FOOTING & BALANCE WHILE MOVING 
THIS MACHINE.

4-2.TRANSPORTATION OF MACHINE:
As this machine weights 208kgs(458.6lbs) it is recommended that the machine be 
transported with help of lifting jack.
Transportation Recommendation:

1. Tighten all locks before operation.
2. Always keep proper footing & balance while moving this machine, and only

use a heavy duty of fiber belt to lift the machine as per Fig. A.
3. TURN OFF the power before wiring & be sure machine is properly grounded.

Overload & circuit breaker are recommended for safety wiring.
4. Tighten 4 bolts to base holes after                                 

machine is balanced.
5. Check carefully if the saw blade is running in counter-

clockwise direction if not, reverse the wiring per circuit diagram,
then repeat the running test.

6. Keep machine always out from sun, dust, wet, or raining area.

4-3.Installation:
(1) Always Keep proper footing & balance while moving this 208kgs machine. Hang 

the machine up, away from the floor, take away the 4 pads and assemble them on 
the auxiliary stand. Fix the machine on the auxiliary stand and lock the connection 
nut.

(2) Finish removing this wooden case/crate from the machine. Unbolt the machine 
from the crate bottom.

(3) Position & tighten 4 bolts into base holes properly after machine in balance.
(4) Turn off the power before wiring & be sure machine is in proper grounding. 

Overload & circuit breaker is recommended for safety wiring.
(5) Keep machine always out from sun, dust, wet, raining area.

4-4.CLEAIG & LURICATING
(1) Your machine has been coated with a heavy grease to protect it in shipping. This coating should be completely 

removed before operating the machine. Commercial degreaser, kerosene or similar solvent may be used to 
remove the grease from the machine, but avoid getting solvent on belts or other rubber parts.

(2) After cleaning, coat all bright work with a light lubricant. Lubricate all points . with a medium consistency 
machine oil.

Fig. B

Fig. A
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6. BedIenIngselemenTen

6.1 BedIenIngselemenTen

Afbeelding 3

A Keuzeschakelaar snelheid
B Noodstop
C Keuzeschakelaar handmatig-snel zakken/automatisch/handmatig

6.2 klem geBruIken

  Afbeelding 5

Afbeelding 4

Het werkstuk klemmen:

Gebruik de klem als volgt:
• Open de klem half door de hendel A (afbeelding 4) in een hoek van 45O omhoog te zetten
• Plaats het werkstuk tussen de klembekken en laat het rusten op de vaste bek.
• Draai het handwiel (B, afbeelding 4) naar rechts om de losse bek het werkstuk te laten klemmen.
• Draai het handwiel naar links om los te maken.
• Druk hendel A (afbeelding 4) naar beneden om de klem te sluiten.
• Neem het werkstuk uit door hendel A (afbeelding 4) in een hoek van 90O te zetten (klem geheel geopend).
• U kunt hendel A (afbeelding 5) gebruiken om het klemdeel snel te verplaatsen.

Laat een smalle ruimte tussen het werkstuk en de bek open, als u meerdere stukken van dezelfde grootte wilt zagen.
De klem zal tijdens de bewerking automatisch het werkstuk klemmen. Wanneer de bewerking klaar is, gaat de klem 
open en kan het werkstuk worden vervangen of kan de positie worden aangepast.
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7-6.OPERATING THE TRU-LOCK VISE SYSTEM INSTRUCTIONS
To operate, proceed as follows:

1) Raise the arm 2” above the work piece; Put your work piece on 
the table. Move the vise handle (A) (fig. 6) upwards to an angle 
of 45 degree (a-Half opened) to loosen the vise. Move the vise 
jaw bracket against the work piece by turning the rectangular
handle (B) (fig. 6) for . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in position.

2) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) (fig. 6) to a 90 degree position
(completely opened). Remove work piece.

3) To fast moving the vise , to push the handle of (A) (fig. 5).
Then push/pull (B) (fig. 6)

CONTINUED CUTTING:
When you need to cut a work piece many times, just raise the vise handle (A) to 
loosen and adjust work piece position.  Then push down on the same handle to 
tighten. You can also push the vise handle (A) down first, and then tightening the 
vise by turning the rectangular handle (B) clockwise.  After finishing the cut, you 
can loosen the work piece by turning rectangular handle only. This True-Lock Vise 
System has a 4mm tightening travel when the rectangular handle is completely 
opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for normal metal 
materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise 
handle (A) with a certain amount of pressure depending on hardness of work 
piece.

7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION

Please proceed as follows to obtain desired cutting angle. 
The swivel range is 
from 0° to 60°clockwise.
Before swinging the base, make sure there is nothing

in the way, or any interference. 
1. Unscrew out the knob (A) (fig. 7) swing the saw arm .

Refer to scale on (B) (fig. 7) for degree.
2. Screw out the knob (A) (fig. 7), then start the cutting.

A

Fig.5

A Fig 7

BA Fig 6

B
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6.3 klem lInks/rechTs zeTTen

Afbeelding 6 Afbeelding 7 Afbeelding 8

• Maak hendel A (afbeelding 6) los.
• In afbeelding 7 ziet u de positie van de hendel wanneer de klem naar links staat.
• Draai de hendel naar rechts tot deze op zijn plaats schiet. Duw de hendel in. De klem staat nu naar rechts 

(afbeelding 8)

6.4 versTekzagen

Afbeelding 9

De zaagarm in verstek plaatsen:

• De arm kan tot 60° in verstek gezet worden.
• Maak hendel A (afbeelding 9) los.
• Verdraai de zaagarm naar de gewenste hoek aan de hand van de gradenverdeling (B, afbeelding 9).
• Maak hendel A weer vast.

6.5 heT ondersTel
Het onderstel dient als voet en als bevestigingspunt voor de zaagarm, de klem, de lengteaanslag, de koelpomp, de 
aanvoergeleider en de terugloopplaat voor het koelmiddel. In het onderstel bevindt zich het koelmiddelreservoir.
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7-8.vise for left and right position
Please proceed as follows to obtain desired clamp vise moving to left and right . 
Before moving the vise, make sure there is nothing in the way, or any interference. 

1. Unscrew out the knob  (A) (fig.7-1) and push the vise 
2. The handle will be left side when the vise stay in left side as(fig.7-2 )
3. And push the handle by anti-clockwise until hear the noise from the vise push the handle 

Then the handle will be left side (fig.7-3 )

7-9.REMOVING AND INSTALLING THE BLADE
When it is necessary to replace the blade, proceed as follows:
                                        
1. Raise the saw frame about 6" and 

close the feed on/off knob by turning 
it clockwise as far as it will go (fig 8).

2. Move the blade guide arm to the 
right.(Fig.9).

3. Disconnect the machine from the 
power source. Loosen cover screw, 
remove cover (A), open the cover (B), 
remove cover (C) , then clean the 
chips and dirt inside the machine. 

4. Release blade tension (F) (fig 9) by
turning the blade tension hand-wheel
counterclockwise.
5. Remove the blade from both wheels and out of each blade guide. But remove side (B) saw blade. When totally 

released, then remove the side (A).
6. Make sure the teeth of the new blade are pointing in the right direction. IF necessary, turn the blade inside out.
7. Place the new blade on the wheels. In the blade guides and adjust blade tension and blade guides.

                                               

Fig.8  A         B Fig.9  C    F

A  Fig 7-1                       Fig 7-2                       Fig 7-3
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jaw bracket against the work piece by turning the rectangular
handle (B) (fig. 6) for . Push down on the vise handle (A) to 
lock the work piece in position.

2) To loosen the work piece from the vise, hold the work piece and 
lift the vise handle (A) (fig. 6) to a 90 degree position
(completely opened). Remove work piece.

3) To fast moving the vise , to push the handle of (A) (fig. 5).
Then push/pull (B) (fig. 6)

CONTINUED CUTTING:
When you need to cut a work piece many times, just raise the vise handle (A) to 
loosen and adjust work piece position.  Then push down on the same handle to 
tighten. You can also push the vise handle (A) down first, and then tightening the 
vise by turning the rectangular handle (B) clockwise.  After finishing the cut, you 
can loosen the work piece by turning rectangular handle only. This True-Lock Vise 
System has a 4mm tightening travel when the rectangular handle is completely 
opened. There is only a 2mm tightening travel necessary for normal metal 
materials. The operator can tighten the work piece by pushing down the vise 
handle (A) with a certain amount of pressure depending on hardness of work 
piece.

7-7.VARIABLE CUTTING ANGLE SELECTION

Please proceed as follows to obtain desired cutting angle. 
The swivel range is 
from 0° to 60°clockwise.
Before swinging the base, make sure there is nothing

in the way, or any interference. 
1. Unscrew out the knob (A) (fig. 7) swing the saw arm .

Refer to scale on (B) (fig. 7) for degree.
2. Screw out the knob (A) (fig. 7), then start the cutting.

A

Fig.5

A Fig 7

BA Fig 6

B

A
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7. BewerkIng uITvoeren

Afbeelding 10

 Afbeelding 12

• Schakel de machine in met de hoofdschakelaar (achter de noodstop, B afb. 12).
• Zet keuzeschakelaar C, afb. 12 op Quick (D, afb. 12) als u de zaagarm snel handmatig naar het werkstuk wilt 

bewegen met hendel A, afb. 10.
• Zet keuzeschakelaar C, afb. 12, op Auto als u automatisch wilt zagen. U start de bewerking door de startknop 

van hendel A, afb. 10, in te drukken. De arm daalt automatisch. U stelt de zaksnelheid van de arm  
in met knop A, afbeelding 11. U moet de zaagarm na de bewerking weer handmatig omhoog zetten. 

• Zet keuzeschakelaar C, afb. 12, op Manual (E, afb. 12) als u handmatig wilt zagen. U voert de bewerking 
uit door de zaagarm met hendel A, afb. 10, geheel naar het werkstuk te bewegen. Stel indien nodig de 
weerstand van de veer in en bepaal de zaksnelheid van de zaagarm met knop A, afb. 11.

• Stel de gewenste zaagsnelheid in met knop A, afb. 12.
• In noodgevallen drukt u op de noodstop, B, afb. 12.

8. BedIenIngsvoorschrIfTen
Deze machine is geschikt voor het zagen van metalen werkstukken met uiteenlopende vormen en profielen, zoals 
gebruikelijk in werkplaatsen, draaierijen en bij algemene constructiewerkzaamheden.
De machine moet door één persoon worden bediend. 

• Controleer vóór aanvang van een bewerking of het werkstuk goed is geklemd in de spanklem en goed wordt 
ondersteund. 

• Bovenstaande afbeelding toont aanbevolen methoden om werkstukken in te spannen. Houd daarbij altijd 
rekening met de capaciteit van de machine, om efficiënt te kunnen werken en slijtage van het zaagblad te 
beperken.

• Gebruik alleen zaagbladen met de juiste afmetingen voor de machine.
• Als het zaagblad vastloopt in het werkstuk, moet u de machine meteen uitschakelen met de noodstop. Open 

langzaam de klem, verwijder het werkstuk en controleer of er tanden van het zaagblad zijn afgebroken. Als dat 
het geval is, moet u het zaagblad vervangen.

• Neem contact op met de dealer voordat u reparaties aan de machine uitvoert.

8

F figS4

A  fig S3                

A  fig S2           

A figS5 B

Operation way :
1. Push the green button(A)(fig.S1) to connect the power for the machine .
2. Fast moving saw-farm to approach cutting material

Turn the switch (D(fig.S1)) to “Quick” ,push the handle of 
limit switch(A)(fig.S2),it can move the saw farm manually to

near the material. 
3. Auto Cutting 

Turn the switch (D) (fig.S1) to “Automatic” ,
push the handle of limit switch(A)(fig.S2) ,

The machine will going down and cut by itself. 
Adjust (A) (fig.S3) to set up the down-feed speed in saw-farm 

4. Manual Cutting 
Turn the switch (D) (fig.S1) to “Manual “ , push the handle of 

limit switch(A)(fig.S2),

The machine will convert into the manual cutting .

Adjust the spring and (A) (fig.S3) to use manual operation

5. Select the blade cutting speed (B) (fig.S1)

6. Emergency Stop switch (C) (fig.S1)

7-2.ADJUSTING UPWARD AND DOWNWARD TRAVEL OF SAW ARM
The downward travel of the saw arm should be adjusted so that when the saw arm 
is in the extreme downward position, the teeth of the blade will not touch the table 
surface. The stop screw (G) (fig.S4) is used to adjust the distance between blade 
and table surface. After the distance is adjusted, tighten lock nut.
The screw (F) (fig.S4) is used to adjust the saw arm upward angle, tighten lock 
nut.
.

7-2. End-cutting adjustment 
Loosen the screw (F) (fig.S5) , adjust the switch touch

plate (F) (fig.S5) up or down .

G
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Afbeelding 11
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9. afsTellen

9.1 de zaagBladspannIng afsTellen
Een juiste bladspanning is een voorwaarde om de machine optimaal 
te laten werken. De juiste bladspanning ligt in het groene gebied op 
de manometer (B, afbeelding 13), en dan zover mogelijk naar het rode 
gebied toe. U verhoogt/vermindert de bladspanning door hendel A, 
afbeelding 13 naar rechts/links te draaien

9.2 de zaaggeleIdIng BIjsTellen
• Koppel de machine los van de stroomtoevoer.
• Draai klemschroef A, afbeelding 14, los. 
• Verzet de linker bladgeleiding naar de gewenste positie.
• Draai klemschroef A weer vast.
• Sluit de machine weer aan op de stroomtoevoer.

9.2.1 Zaaggeleiders
De geleiding van het zaagblad wordt gevormd door 
geleiderblokken, die moeten worden afgesteld op de 
dikte van het zaagblad. Zorg daarbij voor een minimale 
speling. Als het zaagblad vervangen moet worden, moet 
u bij voorkeur zaagbladen gebruiken met een dikte van 
0.9 mm, zodat de zaaggeleiding niet bijgesteld hoeft te 
worden. Plaatst u een zaagblad met een andere dikte (of 
is het zaagblad door slijtage dunner geworden), verstel 
de zaaggeleiding dan als volgt:

• De achterzijde van het blad A, afbeelding 15, moet 
tegen blok B, afbeelding 16, aanliggen. Om dit aan 
te passen draait u stelschroef C, afbeelding 15, los 
en beweegt u het geleideblok D, afbeelding 15, naar 
boven of beneden tot dit net tegen de achterkant 
van het zaagblad aanligt.

• Het zaagblad A, afbeelding 15, moet ook tussen de 
geleiders E, afbeelding 15, worden doorgevoerd en 
deze geleiders net raken.

• De koolstof geleiders H, afbeelding 16, moeten ook zo worden 
afgesteld dat ze het zaagblad net raken. Dit doet u door schroef K, 
afbeelding 15, los te draaien en schroef F, afbeelding 16 na te stellen 
tot de juiste afstand.
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7-3.ADJUSTING BLADE TENSION AND BLADE TRACKING
To tension the blade, turn the blade tension handle (fig. 1)(A) clockwise.
To set up at the middle of green position .

                                         
7-4.ADJUSTING CUTTING WIDTH
First loosen screw (A) (fig.2). Move the left blade guide bar to the suitable
position. Then tighten screw (A).

7-5.ADJUSTING BLADE GUIDE ROLLER BEARINGS,
CARBIDE BLADE GUIDES AND BACK-UP BEARINGS
AND CLEARING THE CUTTING CHIP
Before making the following adjustments, make sure the blade is 
tracking and tensioned properly:

1.The back of the blade (A) (fig3) should ride against the 
back-up block (B) (fig3-1). To adjust, loosen set screw (C) and 
move the guide block (D) up or down, until it lightly touches the
back of the blade .                                                            

2.The saw blade (A) should also ride between and lightly touch 
the two blade guide roller bearings (E) (fig. 3)
3.The carbide blade guides (H) (fig 3-1) should also be adjusted 

so they lightly touch the blade by loosening screw (K). and 
adjust the screw (F) (fig 3-1) to have right space for blade 

4. The blade guide roller bearings, carbide guides and backup
bearing on holder (fig 9 ) should be adjusted in the same
manner.

5. Cutting chips on the blade will be cleared by the 
steel brush. A          E     Fig.3  F   K   C  D

A     Fig.1

A

Fig. 2

B

H

B

Fig.3-1

Afbeelding 13

Afbeelding 14
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9.3 heT zaagBlad vervangen

Afbeelding 17

• Beweeg de zaagarm naar boven.
• Draai aan het handwiel voor de bladspanning (F, afbeelding 17) om het zaagblad te ontspannen en open het 

wieldeksel. Haal het oude zaagblad van de zaagwielen af en uit de geleiderblokken.
• Bij de montage van het nieuwe zaagblad moet u dit eerst in de geleiderblokken plaatsen en daarna om de 

wielen. Let daarbij op de richting van de zaagtanden.
• Span het zaagblad, zodat het precies om de naaf van de wielen valt.
• Zet de beweegbare zaagbladbeschermkap vast, sluit het wieldeksel en zet dit vast met de schroeven. 

NB.: Monteer altijd zaagbladen met de formaten die in deze handleiding worden genoemd en waarvoor de 
zaaggeleiderskoppen zijn ingesteld. 

9.4 hoogTe en dIepTe van de zaagarm InsTellen
U moet de diepte van de zaagarm instellen om te voorkomen dat het zaagblad de 
tafel raakt. 
• Maak schroef G, afbeelding 18, los en stel de afstand tussen het zaagblad en 

de tafel zo in dat het zaagblad de tafel net niet raakt.
• Maak schroef G weer vast.
• Stel schroef F, afbeelding 18, zo in dat de zaagarm stopt als deze het hoogste 

punt heeft bereikt.

 Afbeelding 18

9.5 de slag van de zaagarm InsTellen
• Maak de borgschroef A, afbeelding 19, los en verzet hendel B, afbeelding 19, 

zo dat de verstelbare stop tegen de eindschakelaar komt.

 Afbeelding 19
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7-8.vise for left and right position
Please proceed as follows to obtain desired clamp vise moving to left and right . 
Before moving the vise, make sure there is nothing in the way, or any interference. 

1. Unscrew out the knob  (A) (fig.7-1) and push the vise 
2. The handle will be left side when the vise stay in left side as(fig.7-2 )
3. And push the handle by anti-clockwise until hear the noise from the vise push the handle 

Then the handle will be left side (fig.7-3 )

7-9.REMOVING AND INSTALLING THE BLADE
When it is necessary to replace the blade, proceed as follows:
                                        
1. Raise the saw frame about 6" and 

close the feed on/off knob by turning 
it clockwise as far as it will go (fig 8).

2. Move the blade guide arm to the 
right.(Fig.9).

3. Disconnect the machine from the 
power source. Loosen cover screw, 
remove cover (A), open the cover (B), 
remove cover (C) , then clean the 
chips and dirt inside the machine. 

4. Release blade tension (F) (fig 9) by
turning the blade tension hand-wheel
counterclockwise.
5. Remove the blade from both wheels and out of each blade guide. But remove side (B) saw blade. When totally 

released, then remove the side (A).
6. Make sure the teeth of the new blade are pointing in the right direction. IF necessary, turn the blade inside out.
7. Place the new blade on the wheels. In the blade guides and adjust blade tension and blade guides.

                                               

Fig.8  A         B Fig.9  C    F

A  Fig 7-1                       Fig 7-2                       Fig 7-3
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F figS4

A  fig S3                

A  fig S2           

A figS5 B

Operation way :
1. Push the green button(A)(fig.S1) to connect the power for the machine .
2. Fast moving saw-farm to approach cutting material

Turn the switch (D(fig.S1)) to “Quick” ,push the handle of 
limit switch(A)(fig.S2),it can move the saw farm manually to

near the material. 
3. Auto Cutting 

Turn the switch (D) (fig.S1) to “Automatic” ,
push the handle of limit switch(A)(fig.S2) ,

The machine will going down and cut by itself. 
Adjust (A) (fig.S3) to set up the down-feed speed in saw-farm 

4. Manual Cutting 
Turn the switch (D) (fig.S1) to “Manual “ , push the handle of 

limit switch(A)(fig.S2),

The machine will convert into the manual cutting .

Adjust the spring and (A) (fig.S3) to use manual operation

5. Select the blade cutting speed (B) (fig.S1)

6. Emergency Stop switch (C) (fig.S1)

7-2.ADJUSTING UPWARD AND DOWNWARD TRAVEL OF SAW ARM
The downward travel of the saw arm should be adjusted so that when the saw arm 
is in the extreme downward position, the teeth of the blade will not touch the table 
surface. The stop screw (G) (fig.S4) is used to adjust the distance between blade 
and table surface. After the distance is adjusted, tighten lock nut.
The screw (F) (fig.S4) is used to adjust the saw arm upward angle, tighten lock 
nut.
.

7-2. End-cutting adjustment 
Loosen the screw (F) (fig.S5) , adjust the switch touch

plate (F) (fig.S5) up or down .

G
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The downward travel of the saw arm should be adjusted so that when the saw arm 
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G
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10. onderhoudswerkzaamheden
Het is belangrijk dat u de onderhoudswerkzaamheden tijdig uitvoert. De werkzaamheden zijn verdeeld in dagelijks, 
wekelijks, maandelijks en halfjaarlijks onderhoud. Als u het onderhoud verwaarloost, leidt dit tot vroegtijdige 
slijtage en slechte resultaten.

10.1 dagelIjks onderhoud
• Verwijder alle spanen en vuil van de machine met een borstel.
• Maak de afvoeropeningen voor het koelmiddel schoon om te vermijden dat het koelmiddel overloopt.
• Vul het koelmiddelreservoir bij.
• Controleer de staat van het zaagblad. Een zaagblad dat erg versleten is, moet u vervangen.
• Beweeg de zaagarm omhoog en ontspan het zaagblad enigszins aan het einde van de werkdag, om onnodige 

belasting te vermijden.
• Controleer de staat van de beschermkappen en de werking van de eindschakelaars en de noodstop.

10.2 wekelIjks onderhoud
• Maak de machine grondig schoon en verwijder spanen, met name uit het koelmiddelreservoir.
• Haal de pomp uit het huis en maak het aanzuigfilter en de aanzuigmond schoon.
• Maak het filter van de pomp goed schoon.
• Blaas de zaaggeleiding schoon met perslucht. Reinig de lagers en maak de afvoeropeningen voor het 

koelmiddel schoon.
• Reinig de wielkasten en het oppervlak van de zaagwielen.

10.3 maandelIjks onderhoud
• Controleer de bevestiging van schroeven van het aangedreven zaagwiel (het rechterwiel).
• Kijk of de zaaggeleiding in goede staat verkeert.
• Controleer de bevestiging van de schroeven van de motor, de tandwielkast, de pomp en de beschermkappen.

10.4 halfjaarlIjks onderhoud
Laat de elektrische aansluiting van de machine controleren door een erkend elektromonteur.

10.5 koelmIddel
Aangezien het aanbod aan koelmiddelen zeer groot is, kan niet van alle koelmiddelen de geschiktheid worden 
aangegeven. U kunt zelf een koelmiddel kiezen dat equivalent is aan Shell Lutem Oil Eco. Het percentage olie bij een 
emulsie met water moet minimaal 8-10% bedragen.

10.6 koelmIddel verwerken
Gebruikt koelmiddel moet worden afgevoerd en verwerkt volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Houd u strikt 
aan de voorschriften. 

10.7 koelInsTallaTIe
Het koelmiddelreservoir schoonmaken:

• Gebruik een moersleutel om de aftapdop te openen waardoor de koelvloeistof uit het reservoir kan lopen.
• Verwijder de slang en het filter.
• Draai de twee schroeven los om de pomp te verwijderen.
• Gebruikt een stofzuiger om spaanders en vuil uit het reservoir te halen.
• Plaats de aftapdop terug. Maak de pomp goed schoon en plaats deze daarna terug.
• Vul het reservoir tot ongeveer 25 mm onder het filter met koelvloeistof.
• Plaats de slang en het filter terug.

10.8 TandwIelkasT
De olie in de tandwielkast moet regelmatig vervangen worden. De olie moet 6 maanden na de inbedrijfstelling en 
daarna elk jaar vervangen worden.
De olie van de tandwielkast vervangen:

• Koppel de machine weer los van de stroomtoevoer.
• Beweeg de zaagarm helemaal omhoog.
• Maak de dop los en tap de olie af door de inbusschroef los te draaien.
• Plaats de inbusschroef terug nadat alle olie uit de machine is gelopen.
• Plaats de zaagarm weer horizontaal.
• Vul de tandwielkast met circa .3 liter tandwielolie via de opening van de ontluchtingsschroef.
Gebruik een olie die equivalent is aan Shell tandwielolie of Mobile tandwielolie #90.
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10.9 specIaal onderhoud
Speciale onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ervaren onderhoudspersoneel. 
We adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw dealer. Reparaties van de beschermkappen, 
veiligheidsinrichtingen en onderdelen van de worm, motor, pomp of elektrische componenten moeten door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

11. zaagsnelheden
De tabel dient als richtlijn.

Materiaal ASTM-nr. Zaagsnelheid in m/min
Koperlegeringen 173,932 96

330,365 87

623,624 81

230,260,272 74

280,264,632,655 74

101,102,110,122,172 71

1751,182,220,510 71

625,706,715,934 71

630 70

811 65

Koolstofstaal 1117 103

1137 88

1141,1144 85

1141 HI STRESS 85

1030 100

Koolstofstaal 1008,1015,1020,1025 97

1035 94

1018,1021,1022 91

1026,1513 91

A36(SHAPES),1040 82

1042,1541 76

1044,1045 67

1060 61

1095 56
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Ni-Cr-Mo legeringen 8615,8620,8622 73

4340,E4340,8630 67

8640 61

E9310 53

Gereedschapstaal A-6 61

A-2 55

A-10 49

D-2 27

H-11,H-12,H-13 58

Roestvrij staal 420 58

430 46

410,502 43

414 35

431 29

440C 24

304,324 36

304L 35

347 33

316,316L 30

416 58

12. maTerIaal en zaagBladkeuze
Voor een optimaal resultaat moet u rekening houden met alle parameters, zoals de hardheid van het materiaal, 
de vorm, de dikte, de doorsnede van het te zagen materiaal, het type zaagblad, de zaagsnelheid en de snelheid 
waarmee de zaagarm daalt. Noteer de parameters voor de bewerking, zodat u snel dezelfde resultaten kunt 
verkrijgen bij een volgende bewerking. U kunt problemen beter oplossen als u de parameters bij de verschillende 
bewerkingen goed in de gaten houdt.

12.1 zaagBladkeuze
Kies eerst de juiste tandsteek, oftewel het aantal tanden per inch (per 25,4 mm). Ga daarbij uit van de volgende 
richtlijnen:

• Voor werkstukken met dunne wanden en/of ongelijkmatige doorsneden zoals profielen, pijpen en platen 
moeten de tanden dicht op elkaar staan, zodat altijd minstens 3 tot 6 tanden in het werkstuk grijpen.

• Bij werkstukken met dikke wanden of massieve werkstukken moeten de tanden ver uit elkaar staan, zodat de 
grote hoeveelheid spanen goed kan worden afgevoerd en de tanden goed in het werkstuk grijpen.

• Werkstukken van zacht materiaal of plastic (zachte legeringen, zacht brons, Teflon etc.) moet u ook met wijd uit 
elkaar geplaatste zaagtanden zagen.

• Om gebundelde werkstukken te zagen, moet u een combinatiezaagblad gebruiken.
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12.2 TandsTeek
Zoals al beschreven, hangt de passende tandsteek af van de volgende factoren:

• de hardheid van het materiaal
• de doorsnede van het werkstuk
• de dikte van de wanden

Zaagbladkeuze

Wanddikte (mm) Constante 
vertanding

Gecombineerde vertanding

Tot 1.5 mm 14 10/14
1-2 mm 8 8/12
2-3 mm 6 6/10
3-5 mm 6 5/8
4-6 mm 6 4/6
meer dan 6 mm 4 4/6

- 10 - 

8 MATERIAL CLASSIFICATION 
AND CHOICE OF TOOL 
Since the aim is to obtain excellent cutting quality,
the various parameters such as hardness of the 
material, shape and thickness, transverse cutting 
section of the part to be cut, selection of the type of 
cutting blade, cutting speed and control of saw
frame lowering. These specifications must therefore
be harmoniously combined in a single operating
condition according to practical considerations and
common sense, so as to achieve an optimum
condition that does not require countless operations
to prepare the machine when there are many
variations in the job to be performed.  The various
problems that crop up from time to time will be
solved more easily if the operator has a good 
knowledge of these specifications. 

8.1 Definition of materials 
The table above lists the characteristics of the
materials to be cut. So that the correct tools to use,
can be chosen. 

8.2 Selecting blade 
First of all the pitch of the teeth must be chosen, in 
other words, the number of teeth per inch (25,4 mm) 
suitable for the material to be cut, according to 
these criteria: 
- Parts with a thin and/or variable section such as 

profiles, pipes and plate, need close tooth, so that 
the number of teeth used simultaneously in cutting 
is from 3 to 6; 

- Parts with large transverse sections and solid 
sections need widely spaced tooth to allow for the 
greater volume of the shavings and better tooth 
penetration; 

- Parts made of soft material or plastic (light alloys, 
mild bronze, Teflon, wood, etc.) also require 
widely spaced tooth; 

- Pieces cut in bundles require combo tooth design. 

8.3 Teeth pitch 
As already stated, this depends on the following
factors: 

- Hardness of the material 
- Dimensions of the section
- Wall thickness. 

8.4 Cutting and advance speed
The cutting speed (m/min) and the advance speed
(cm2/min =area traveled by the disk teeth when
removing shavings) are limited by the development
of heat close to the tips of the teeth.
- The cutting speed is subordinate to the resistance

of the material (R = N/mm2), to its hardness (HRC)
and to the dimensions of the widest section.

- Too high an advance speed (= lowering of the saw
frame) tends to cause the disk to deviate from the
ideal cutting path, producing non rectilinear cuts
on bath the vertical and the horizontal plane. 

The best combination of these two parameters can
be seen directly examining the chips. 

Long spiral-shaped chips indicate ideal cutting. 

Very fine or pulverized chips indicate lack of feed
and/or cutting pressure.

Thick and/or blue chips indicate overload of the
blade.

8.5 Blade running-in 
When cutting for the first time, it is good 
practice to run in the tool making a series of 
cuts at a low advance speed (= 30-35 cm2/min on
material of average dimensions with respect to the
cutting capacity and solid section of normal steel
with R = 410-510 Nimm2).  Generously spraying 
the cutting area with lubricating coolant. 

8.6 Blade structure
Bi-metal blades are the most commonly used. They
consist of a silicon-steel blade backing by a laser
welded high speed steel (HHS) cutting edge. The
type of stocks are classified in M2, M42, M51 and
differ from each other because of their major
hardness due to the increasing percentage of
Cobalt (Cc) and molybdenum (Mo) contained in the
metal alloy

8.7 Blade type 
They differ essentially in their constructive
characteristics, such as: 
- Shape and cutting angle of tooth
- Pitch 
- Set
Shape and angle of tooth
REGULAR TOOTH: Oº rake and constant pitch.

S = dikte

Doorsnede massief Ø of lengte L (mm) Constante 
vertanding

Gecombineerde vertanding

Tot 30 mm 8 5/8
30-60 mm 6 4/6
40-80 mm 4 4/6
meer dan 90 mm 3 3/4
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Long spiral-shaped chips indicate ideal cutting. 

Very fine or pulverized chips indicate lack of feed
and/or cutting pressure.

Thick and/or blue chips indicate overload of the
blade.

8.5 Blade running-in 
When cutting for the first time, it is good 
practice to run in the tool making a series of 
cuts at a low advance speed (= 30-35 cm2/min on
material of average dimensions with respect to the
cutting capacity and solid section of normal steel
with R = 410-510 Nimm2).  Generously spraying 
the cutting area with lubricating coolant. 

8.6 Blade structure
Bi-metal blades are the most commonly used. They
consist of a silicon-steel blade backing by a laser
welded high speed steel (HHS) cutting edge. The
type of stocks are classified in M2, M42, M51 and
differ from each other because of their major
hardness due to the increasing percentage of
Cobalt (Cc) and molybdenum (Mo) contained in the
metal alloy

8.7 Blade type 
They differ essentially in their constructive
characteristics, such as: 
- Shape and cutting angle of tooth
- Pitch 
- Set
Shape and angle of tooth
REGULAR TOOTH: Oº rake and constant pitch.

Ø = 
diameter

L = 
breedte
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12.3 zaagsnelheId en daalsnelheId
De zaagsnelheid (in m/min) en de daalsnelheid (de snelheid waarmee het zaagblad daalt, hetgeen bepaalt hoeveel 
materiaal er per tijdseenheid gezaagd wordt, ook wel uitgedrukt in cm2/min) worden beperkt door de hitte die 
vrijkomt bij de zaagtanden.

• De zaagsnelheid moet worden afgestemd op de vastheid van het materiaal, de hardheid en de grootste 
doorsnede.

• Bij een te hoge daalsnelheid (de snelheid waarmee de zaagarm daalt) wijkt het zaagblad vaak af van de ideale 
lijn en krijgt u een kromme zaagsnede.

Een juiste combinatie van deze twee snelheden kunt u kiezen door op de vrijkomende spanen te letten:
• Lange, spiraalvormige spanen wijzen op een juiste instelling.
• Zeer kleine of fijngemalen spanen duiden op een te lage voedingsdruk en/of daalsnelheid.
• Dikke en/of blauwe spanen wijzen op overbelasting van het zaagblad.

12.4 heT zaagBlad In laTen lopen
Als u voor de eerste maal zaagt met een nieuw zaagblad, is het verstandig om eerst een aantal proefzaagsneden te 
maken bij een lage daalsnelheid. Gebruik hierbij een ruime hoeveelheid koelmiddel.

12.5 zaagBladsamensTellIng
Bimetalen zaagbladen worden het vaakst toegepast. Deze zaagbladen zijn opgebouwd uit een siliciumstalen blad 
met een sneldraaistalen (HHS) snijrand. Men maakt onderscheid tussen M2, M42 en M51, die van elkaar verschillen 
qua hardheid, als gevolg van een hoger percentage kobalt (Cc) en molybdenum (Mo) in de metaallegering.
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12.6 zaagBladType
Zaagbladen verschillen qua constructie op punten als:
• vorm en snijhoek van de tanden
• tandsteek
• tandzetting

12.6.1 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.

12.6.2 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).

afstand tussen de tanden

positief

afstand tussen de tanden

positief
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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.

13. geluIdsnIveau
Het geluidsniveau belast is minder dan 80 dB.

14. proBlemen Traceren en verhelpen
In dit hoofdstuk worden de mogelijke problemen vermeld waar u mee te maken kunt krijgen bij het gebruik van 
deze machine. De tabel geeft aan wat de oorzaak mogelijk is en hoe u het probleem zou kunnen verhelpen.

14.1 proBlemen meT heT zaagBlad en meT BewerkIngen

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.
Verkeerde zaagsnelheid Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype. 
Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad. 
Spanen blijven kleven aan 
zaagblad en in de tandholten

Controleer of de afvoergaten voor de koelvloeistof 
in de geleiderblokken niet verstopt zijn. Zorg voor 
voldoende koelmiddeltoevoer zodat de spanen 
goed weggespoeld worden.

Fouten in het materiaal of te hard 
materiaal

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.

Werkstuk is slecht ingespannen. Controleer de klemming van het werkstuk.
Het zaagblad blijft steken in het 
materiaal

Verlaag de daalsnelheid en oefen minder druk uit 
op de zaagarm.

Geen beginsnede gemaakt bij een 
scherp of onregelmatig gevormd 
werkstuk

Besteed meer aandacht aan het begin van de 
zaagsnede.

Slechte kwaliteit zaagblad Gebruik een beter zaagblad.
Er zijn afgebroken zaagtanden 
achtergebleven in het werkstuk

Verwijder zorgvuldig alle obstakels die in de 
zaagsnede achterblijven.

U zaagt verder in een eerder 
gemaakte zaagsnede

Draai het werkstuk en maak de zaagsnede op een 
andere plaats.

Te veel trillingen Controleer de klemming van het werkstuk.
Verkeerde tandsteek of vorm Vervang het zaagblad door een geschikter 

zaagblad. Verstel de zaaggeleiding.
Onvoldoende smering, koelmiddel 
of een verkeerde emulsie

Controleer reservoirpeil. Vergroot 
koelmiddeltoevoer en controleer of openingen 
en slangen niet verstopt zijn. Controleer de 
samenstelling van de emulsie.
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Zaagblad slijt voortijdig Tanden wijzen niet in 
bewegingsrichting van zaagblad

Draai het zaagblad om.

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 
materiaal

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.

Onvoldoende smering, koelmiddel 
of een verkeerde emulsie

Controleer reservoirpeil. Vergroot 
koelmiddeltoevoer en controleer of openingen 
en slangen niet verstopt zijn. Controleer de 
samenstelling van de emulsie.

Zaagbladbreuk Slechte lasverbinding 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.

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.

Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad
Werkstuk is slecht ingespannen Controleer de klemming van het werkstuk.
Zaagblad rust op het werkstuk als 
het in beweging komt

Start eerst de zaagmotor en laat dan pas de 
zaagarm op het werkstuk zakken.

De zaaggeleiding is niet goed 
afgesteld of smerig als gevolg van 
onvoldoende onderhoud

Controleer de afstand tussen de geleiders. Een te 
krappe afstelling kan leiden tot scheuren of het 
afbreken van tanden. 

De afstand van de geleiderarm tot 
het werkstuk is te groot

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 
zaagwielen

De rand van het zaagblad schuurt langs het 
zaagwiel als gevolg van vervormingen (zaagblad 
niet plat) of een slechte las. Hierdoor ontstaan 
scheurtjes en uitstulpingen in de rand.

Onvoldoende smering, koelmiddel 
of een verkeerde emulsie

Controleer het peil in het reservoir. Vergroot de 
koelmiddeltoevoer en controleer of de openingen 
en  slangen niet verstopt zijn. Controleer de 
samenstelling van de emulsie.

Streepvorming of inslijten op het 
zaagblad

Beschadigde of afgebrokkelde 
geleiderplaatjes.

Vervang de plaatjes.

Te strakke of te losse rollagers bij 
de zaaggeleiding.

Stel de rollagers bij. 
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Zaagsnede niet recht Zaagblad loopt niet evenwijdig 
aan de vaste bek van de klem

Controleer of bevestigingen van de 
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 
grote speling tussen geleiders of 
slechte afstelling van de arm

Controleer de geleiderblokken en verstel ze 
eventueel verticaal. Controleer de speling.

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 
of een verkeerde emulsie

Controleer het reservoirpeil. Vergroot  koelmiddel-
toevoer en controleer of openingen en slangen 
niet verstopt zijn. Controleer samenstelling van 
emulsie.

Slechte zaagsnede Versleten zaagwielen
Huis van zaagwiel zit vol spanen

Zaagwiel en flens zijn zo versleten dat het 
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.

Strepen op het oppervlak van de 
zaagsnede

De zaagarm daalt te snel Verminder de daalsnelheid door minder druk uit te 
oefenen op de zaagarm. Stel ev. de balansveer bij.

Slechte kwaliteit zaagblad Gebruik een beter zaagblad.
Versleten zaagblad/afgebroken/ 
afgebrokkelde tanden

Vervang het zaagblad.

Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad
De afstand van de geleiderarm tot 
het werkstuk is te groot

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 
of een verkeerde emulsie

Controleer het peil in het reservoir. Vergroot de 
koelmiddeltoevoer en controleer of de openingen 
en  slangen niet verstopt zijn. Controleer de 
samenstelling van de emulsie.

Lawaai bij geleiderblokken Beschadigde lagers /Versleten of 
beschadigde geleiderplaatjes

Vuil en/of spanen tussen zaagblad en geleidingen. 
Vervang de geleiderplaatjes en/of de lagers.
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15. elekTrIsche schema’s

Afbeelding 20
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16. onderdelenTekenIngen en -lIjsTen

Afbeelding 21
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Afbeelding 22
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Afbeelding 23
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Afbeelding 24
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Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving

1 Schroef 40 Bevestigingsblok

2 Revet 41 Stelschroef

3 As 42 Schakelaar

4 Verankeringsblok 43 Hendel

5 C-ring 44 Greep van hendel

5*1 Schroef 45 Schroef

5*2 Schroef 47 Schroef

6 Lager 48 Bladafstelling

7 Linkerdeel frame 50 Schroef

7-1 Slangaansluiting 52 Zaagbladafdekking (voorzijde)

7-2 Slangaansluiting 53 Zaagbladafstelling (voorzijde)

7-3 Rechterdeel frame 54 Geleider

10 Knop 55 Geleiderhouder

11 Hendel bladspanning 55-1 Geleider

12 Revet 56 Schroef

13 Leispil 60 Excentrische geleider

13-1 Manometer 61 Lager

13-2 Revet 62 Schroef

14 Inbusschroef 63 Schroef

15 Bevestigingsblok 64 Veerring

16 Schroef 65 Zaagbladafstelling (achterzijde)

17 Bus 65-1 Ventiel

18 Reduceerblok 66 Schroef

19 Revet 67 Spanenopvang

20 Schroef 68 Schroef

20*1 Moer 69 Veerring

21 Reducer 70 Schroef

22 Motor 71 Aandrijfwiel

25 Schroef 72 Revet

27 Spie 73 Schroef

28 As 74 Schroef

29 Spie 74-1 Revet

30 Lager 74-2 Moer

31 Veersteun 74-3 Afslagschakelaar

31*1 Schroef veerhouder 75 Zaagbladafdekking (achterzijde)

32 Veer 75-1 Zaagbladafdekking (links)

33 Staalborstel 75-2 Zaagbladafdekking (boven)

33*1 Zaagbladafdekking 75-3 Zaagbladafdekking (onder)

33*2 Borstelhouder 76 Bevestigingsplaat

34 Schroef 76-1 Schroef

34*1 Lagerafdekking 78 Zaagblad

35 Veerrevet 79 Loopwiel

36 As 80 C-ring

38 Schroef 81 Schroef

39 Schroef 82 Revet

39-1 Koppeling 83 Handwiel
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Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving

84 Afdekking lager 105A Onderstel

84-1 Lager 105B Deur

85 Klemhendel 105C Schroef

86 Plaat klemhendel 105D Revet

87 Veer 105E Schroef

89 Leispil 105F Schroef

90 Klemhendelset 105G Stelmoer

91 Stang klemhendel 105H Moer

91*1 Lager 105I Hendel

92 Koppeling leispil 106 Bevestiging

92*1 Veer leispil 106A Knop

93 Beweegbaar klemdeel 106B Schroef

93*1 Bevestiging klemdeel 106C Revet

93*2 Stelschroef 106D Schroef

93*3 Schroef 106E Moer

93*4 Stelschroef 107 Reservoir

94 Knop 108 Rechter snijplaat

95 Klemplaat 108*1 Schroef

95*1 Schroef 109 Klemkoppeling

96 Klemafdekking 109*1 Klemkoppeling

96*1 Schroef 110 Knop

96*2 Veerpen 111 Schroef

96*3 Moer 112 Materiaalaanslag

97 Geleiding 113 Stang 

98 Linkerdeel klem 114 Rechter klemdeel

98*1 Schroef 115 Hendel

98*2 Schroef 116 Plaat

98*3 Schroef 116*1 Schroef

98*4 Schroef 117 Rechter klemplaat

98*5 Revet 118 Verstekplaat

99 Linker klemplaat 118*1 Schroef

100 Linker snijplaat 118*2 Olieafdichting

101 Beugel vast klemdeel 118*3 Moer

101A O-ring 118*4 Moer

101*1 Schroef 118*5 Schroef

101*2 Indicator 119 Bevestiging

101*3 Schroef 119*1 Schroef

102 Beugel beweegbaar klemdeel 120 Moer

102*1 Schroef 122 Spanenafdekking

102*2 Revet 123 Bus

102*3 Schroef 124 Lager

103 Lager 125 Beugel

104 Moer 125A Veerhouder

104B Plaat voor verstekzagen 125B Veerbeugel

104A Schroef 125*3 Revet

105*2 Moer 125*1 Schroef
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Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving

125*2 Schroef 217 Voedingsventiel/Elektroventiel

125*4 Pen 219 Startknop

125*5 Moer 220 Kabel

125*6 Schroef 223 Kabelbescherming

126 Cilinder 225 Trafo

127 Bevestiging oliereservoir 73 Afslagschakelaar

127*1 Schroef

128 Bevestiging elektrische kast

128*1 Schroef

128*2 Schroef

129 Zwenktafel

129*1 Schaalverdeling

130 Hoofdas

131 Lager

133 Afdekking bedieningspaneel

132 Behuizing bedieningspaneel

134 Koelpomp

134A Schroef

134B Elleboogkoppeling

136 Reservoir

137 Behuizing

137A Slang

138A Deur

138B Afdekking achter

138C Afdekking rechts

138D Afdekking links

138E Bodemplaat 

T02 Schroef

T02-1 Revet

T03 Schroef

T04 Revet

T05 Schroef

T06 Moer

200 Bedieningspaneel

201 Schakelaar snelheid

202 Hoofdschakelaar

203 3-Standenknop 

204 Noodstop

208 Zekeringhouder (2A)

209 Zekering

210 Schroef

211 Afdekking

212 Aansluitblok

218.220.222 Bekabeling koelpomp/motor

215 Zekeringhouder (6A)

216 Schakelaar 24V
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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



29WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

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:

Bandzaagmachine HU 300 ACV-4 Topline

waar deze verklaring betrekking op heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: 

NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-ISO 13857:2008, NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010,  
NEN-EN IEC 61000-6-2:2005/C11:2005, NEN-EN IEC 61000-6-4:2007/A1:2011

en conform de fundamentele vereisten is van 

• Machinerichtlijn  2006/42/EG
• Elektromagnetische Compatibiliteit richtlijn 2006/95/EG
• Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG

Persoon gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen:

L. Verberkt
Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland

Veghel, Nederland, juli 2014

L. Verberkt
Directeur
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