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

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

machine altijd vóór gebruik te controleren. 
 
5. Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend. 

 
6. De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte 

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

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

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

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

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

 
12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige 

werkzaamheden is een stofmasker raadzaam. 
 
13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide 

handen vrij voor de bediening van de machine. 
 
14. Houd te allen tijde uw balans.  
 
15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de 

handleiding zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van 
gereedschap. 

 
16. Vóór ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn! 
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17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bijv. bij reparatie) worden verwijderd moet men deze 
vóór (hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.   

 
Extra veiligheidsvoorschriften 
Denk er steeds aan dat: 
- bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine "UIT" moet staan en de machine spanningsloos is,

  
- 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. 
 
Controleer voordat u de machine gebruikt altijd eerst of de veiligheidsvoorzieningen niet 
beschadigd zijn en goed functioneren. 
Laat nooit sleutels op de machine zitten. 
In geval van brand dient men de stroomtoevoer onmiddellijk uit te schakelen en een 
poederblusser te gebruiken. 
 
 
 
 
 



 -4- 

1. Technische gegevens 
1. Zaagcapaciteit: zie afbeelding 
2. Diameter van zaagblad ..........................................................  350 mm 
3. Verstekverstelling .........................................................  45° – 0° – 90° 
4. Pneumatische klemming 
5. Koeling zaagblad (automatisch) 
6. Motorvermogen  .......................  1.5 kW (driefase) of 1.1 kW (eenfase) 

(afhankelijk van uitvoering) 
7. Motortoerental ...........................................................  2830 omw./min. 
8. Maximale zaagcapaciteit ....................................................   125 mm 
9. Lengte ....................................................................................  800 mm 
10. Breedte ..................................................................................  700 mm 
11. Hoogte .................................................................................  1225 mm 
12. Gewicht, ca...............................................................................  150 kg 
13. Pneumatische voeding (zaagblad op/neer) 
14. Werkdruk machine ................................................................ ca. 6 atm 
15. Noodstop 
 
Technische wijzigingen voorbehouden. 
 
Motorplaatjes 
 

Motor driefase 
Type  T80    
3~ Mot. Nr. Fabr. 

230 / 400 V   5.2 / 3 A 
O 2 pk   1.5 kW  Cos   0.86 O 
Omw./min. 2830 50 / 60 Hz 
Isolatieklasse IP 54 EN 60034 CE 
 
 

Motor eenfase 
Type  M80    
1~ Mot. Nr. Fabr. 

230 V   8.8 A 
O 1.5 pk   1.1 kW S1 Cos   0.80 O 
Omw./min. 2830 50 / 60 Hz 
Isolatieklasse IP 54 EN 60034 CE 
 
 
NB: de hier afgebeelde motorplaatjes dienen als referentie. De opschriften zijn in deze afbeeldingen 

Nederlandstalig en de waarden kunnen afwijken van die op het motorplaatje. Raadpleeg altijd het 
motorplaatje om de gegevens te controleren, voordat de machine wordt aangesloten op de 
stroomtoevoer. 

Max. capaciteit 
90° 125 

 45° 105 
90° 110 

 45° 85 

90° 75 x 75 
 45° 100 x 80 

 



 -5- 

2. Installatie van de machine 
De machine wordt op een pallet geleverd. De machine kan op de pallet worden verplaatst met een heftruck 
(afb. 2.1) of aan hijskabels met behulp van een hijsinstallatie (afb. 2.2). De gebruikte hulpmiddelen moeten 
over voldoende draagkracht beschikken voor het machinegewicht. 

De machine moet worden geplaatst op een vlakke ondergrond. Stel de machine waterpas voor de beste 
resultaten. Vóór ingebruikname van de machine moet men nagaan of: 

A. De machine goed gemonteerd is. 
B. De motor de juiste draairichting heeft. 
C. De elektrische specificaties van de stroombron (het elektriciteitsnet) overeenkomen met die van de 

machine. 
D. De luchtdruk juist is – deze dient op ca. 6 bar te zijn ingesteld. 
 

 
Afb. 2.1 

 
Afb. 2.2 

 
Controleer of de machine niet beschadigd is alvorens deze te installeren. Neem in geval van schade eerst 
contact op met de importeur. 
 

Gebruik de machine niet in ruimtes waar explosiegevaar aanwezig is, in 
verband met vonken die mogelijk vrijkomen tijdens het zagen! 

  
Opslag van de machine: de machine mag bij opslag niet worden gestapeld, dient bij langdurige opslag ingevet 
te worden en mag niet in de buitenlucht worden opgeslagen. 
 

De ruimte waar de machine is geplaatst moet vrij zijn van olie- en 
vetvlekken in verband met slipgevaar! 

 
3. Toepassingen en veiligheidsvoorschriften 
Deze halfautomaat is geschikt voor het zagen van PVC, PE’s, aluminium en papierkokers. Het is verboden 
andere materialen met de machine te zagen.Als u dit toch doet, kan dat leiden tot beschadiging van de 
machine of ongevallen tot gevolg hebben. De importeur is niet aansprakelijk voor beschadigingen of 
ongevallen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de machine. 
De machine is voorzien van een hardmetalen cirkelzaagblad. 
U kunt onder verschillende hoeken zagen (45 / 0 / 90 index) door de zaagtafel te verdraaien. 
De slag van de materiaalklem bij het zaagblad is eenvoudig in te stellen na losdraaien van de klemhendels op 
de cilinders (afb. 8.2, nr. 4 en 11).  
U kunt in verstek zagen door de zaagtafel (afb. 8.1, nr. 11) te draaien en de hoek kan worden afgelezen ten 
opzichte van de nullijn.  
 

Zorg ervoor dat de deuren gesloten zijn als u de machine wil gebruiken! 
 

De beschermkap moet gesloten zijn tijdens gebruik om contact met het zaagblad te 
voorkomen! 
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4. Instructies voor de installatie en inbedrijfstelling van de machine 
Ga eerst na of de machine niet beschadigd is voordat hij geplaatst wordt. In geval van schade eerst de 
importeur waarschuwen. De machine moet op een vlakke ondergrond komen te staan om vibraties te 
voorkomen. 
 
Aansluiting op de stroomtoevoer 
Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de aanduiding op het motorplaatje. Gebruik voor 
aansluiting een kabel waarvan de specificaties voldoen voor het vermogen van deze machine en let op de 
kleurcodes van de kabels.  
Schenk vooral aandacht aan de juiste aansluiting van de aarde. Controleer na aansluiten van de machine of 
de draairichting van het zaagblad overeenkomt met de richting van de pijl op de machine. 
Als de draairichting niet overeenkomt moet men twee fasen van de motor verwisselen en daarna opnieuw de 
draairichting controleren. 
 
Persluchtaansluiting 
Ga via de manometer na of de luchtdruk 6 bar is zodat er geen lucht ontsnapt uit het systeem. Controleer 
regelmatig de luchtdruk. 
Sluit de persluchttoevoer aan zoals weergegeven in onderstaande tekening. 
Deze machine is uitgerust met een luchtdrukpistool voor het schoonmaken van de machine. 
 

 
 
Pressure regulator Drukregelaar 
Pressure gauge Manometer 
Lubricator Smering 
Pneumatic connection Persluchttoevoer 
Pistol Luchtdrukpistool 
 
 
Montage van het zaagblad  

Plaats het zaagblad om de as van de 
steun (nr. 13), ring nr. 11 plaatsen en 
aandraaien met moer nr. 10 zoals 
weergegeven in tekening 4.1. Zorg 
ervoor dat de tanden van het 
zaagblad overeenkomen met de 
draairichting van de motor. Zorg 
ervoor dat het juiste zaagblad 
gemonteerd wordt (diameter 350 
mm). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 4.1 
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Koelvloeistof en hydraulische olie 
De koelvloeistof kan bijgevuld worden in de tank die aan de binnenkant van de machine gemonteerd zit (deur 
aan voorzijde openen). 
Aanbevolen olie is:  snijolie 6002 (of equivalent). 
 
Olie voor smering pneumatische cilinders bijvullen aan de binnenkant van de machine (onderin). 
Aanbevolen olie (voor toepassing in pneumatische systemen):  ISO VG 32 of equivalent (Shell Tellus 22).  
 
5. Bedieningselementen en gebruik 

Functie van de hendels en schakelaars 
1. Behuizing 
2. Eindstop. Deze moet zo zijn ingesteld dat de 
 machine direct stopt wanneer de kap 
 beweegt. 
3. Hoogteinstelling pneumatische klem 
4. Beschermkap 
5. Hendel voor dwarsverplaatsing van de slede 
6. Vergrendeling tafel (op 90° - 45° - 0° - 45° 
7.  Voedingssnelheid 
8. Bediening zaagblad 
9.  Noodstop met vergrendeling 
10.  Aan-/uitschakelaar zaagblad  
 Aan = groen, uit= rood 
11.  Controlelampje 
12. Drukknop voor klemming 
 
 

 
 
 

 
 
Klemcilinders afstellen 
Plaats de klemcilinders dicht op het werkstuk. Hiertoe de klemhendels (11) losdraaien en de cilinders 
verschuiven. Houd een afstand aan van ca. 1 cm. De klemcilinders kunnen onafhankelijk van elkaar versteld 
worden voor onregelmatig gevormde werkstukken. Draai na verstellen van de cilinders de klemhendels 
weer goed vast! 
 
Veiligheidsvoorschriften 
Bij deze machine komt het zaagblad van onder naar boven tegen het werkstuk aan. Als de machine niet 
gebruikt wordt blijft het zaagblad in de machine zitten zodat contact met het zaagblad voorkomen wordt. 
Verder is de machine uitgerust met een noodstop die men na gebruik kan ontgrendelen door de knop te 
verdraaien. Tijdens het zagen wordt contact met het zaagblad voorkomen door de beschermkap. Een 
microschakelaar is gemonteerd waardoor het zaagblad niet kan draaien als de kap aan de voorzijde geopend 
is.  

Houd u verder aan de volgende voorschriften: 

- Controleer vóór gebruik van de machine of alle veiligheidsvoorzieningen functioneren en controleer of de 
beweegbare delen van de machine vrij kunnen bewegen. 

- Het is verboden om aan de veiligheidsvoorzieningen te sleutelen. 
- Controleer de microschakelaars en noodstop voordat u de machine gebruikt. 
- Schakel in geval van brand de stroomtoevoer af en gebruik een poederblusser om de brand te blussen. 
- Controleer of alle delen op de juiste plaats bevestigd zijn zodat de machine perfect functioneert. 
- Controleer de microschakelaar  en noodstop voordat men de machine gaat gebruiken. 
- Houd u tevens aan alle voorschriften op pagina 2 en 3 van deze handleiding. 
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6. Controles en onderhoud 
De beste controle wordt verkregen wanneer de gebruiker een goede kennis van de machine heeft. Bij 
problemen zal het probleem opgelost moeten worden door gekwalificeerde vakmensen. 
 
Verder dient men de machine volgens onderstaand schema te controleren. 
 

Smeerpunten Soort vet/olie Interval 

Geleidingen van slede Sopral 24T/20T 100 werkuren 

Draaischijf nr. 15 (zie 8.3) Sopral 24T/20T 50 werkuren 

Lagers nr. 14 (zie. 8.4) Super Vet 513 1000 werkuren 
 
Bij elke reparatie aan de machine moet de stroom afgesloten worden. Luchtdruk ook afsluiten d.m.v. de klep 
in het pneumatisch circuit. 

- Reparaties mogen alleen door vakbekwaam personeel uitgevoerd worden, gebruik bij vervanging alleen 
originele onderdelen. 

- Goed onderhoud en het schoonhouden van de machine verlengt de levensduur. 
- Gereedschap en sleutels voor onderhoud van de machine mogen alleen worden gebruikt door het 

daarvoor verantwoordelijke personeel. Zorg ervoor dat alleen deze personen kunnen beschikken over dit 
gereedschap. 

- Als de machine defect is of als het zaagblad verwisseld moet worden, sluit de machine dan af met een 
hangslot op de hoofdschakelaar, om per ongeluk inschakelen van de machine te voorkomen. 

- Bij alle reparaties dient de machine spanningsloos te zijn. 
- Bij gebruik van een verlengsnoer goed nagaan of dit geschikt is voor het vermogen van de machine. 
- Gebruik geen versleten zaagbladen. 
- Bij vragen of twijfels kunt u contact opnemen met de importeur. 
 
 
7. Mogelijke problemen en oplossingen 
 

Probleem Mogelijke oplossing 

De machine functioneert helemaal niet. Controleer de stand van de hoofdschakelaar en de 
stroomvoorziening. 
Controleer de zekering van het stuurstroomcircuit. 
Controleer transformator en relais. 

Het zaagblad beweegt niet goed naar boven. Controleer de werking van de drukknoppen. 
 
Laat problemen oplossen door een onderhoudsmonteur, servicecentrum of ander gekwalificeerd personeel.  
 
Werkzaamheden aan het elektrische gedeelte mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend 
elektromonteur! 
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8. Onderdelentekeningen en schema’s 

Nr. Beschrijving 
1.  Onderstel 
2.  Pneumatische klem 
3.  Beschermkap 
4.  Staander beschermkap 
5.  Hendel 
6.  Vergrendeling tafel  
7.  Voedingssnelheid 
8.  Bedieningspaneel 

 

 
Afb. 8.1 
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8.1 Elektrische schema’s 

 
Schema 1-fase 

 
Schema 3-fase 

 

Stroomtoevoer 

Controlelampje 

Noodstop 
Zekering 

Contact 

Micro-
schake- 
laar 

Stroomtoevoer 

Controlelampje 

Noodstop 
Zekering 

Contact 

Micro-
schake- 
laar 
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8.2 Pneumatisch schema 
 

Nr Beschrijving Nr Beschrijving 

1 Filter 9 Klep zaagbeweging 
2 Hydraulisch reservoir 10 Klep klemming 
3 Regeling voedingssnelheid (zaag 

omhoog) 
11 Keuzeschakelaar 

4 Cilinder van zaag (omhoog) 12 Veiligheidsklep 
5 Stuurventiel 13 Klemcilinders  
6 Vernevelaar 14 Persluchtpistool 
7 Koelmiddelreservoir 15 Manometer 0-12 BAR 
8 Drukknop groen 16 Ontluchtingsventiel  
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8.3 Klem en zaagtafel 

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 
1 Hendel 16 Bus van vergrendeling 31 Schroef M8x40 
2 Revet 17 Veer 32 Moer M8 
3 Cilinderbracket 18 Spie 33 Pen 
4 Klemhendel (cilinder 

op/neer) 
19 Knop 34 Schroefbout M6x5 

5 Pneumatische cilinder 20 Revet 35 Greep M6 
6 Klemring op cilinder 21 Klemhendel (zaagtafel) 36 Schroef M6x15 
7 Slede van klem 22 Staander beschermkap 37 Scharnieren beschermkap 
8 Aluminium platen 23  38 Schroef M8x10 
9 Schroef M6x16 24 Moer M6 39  Steun (pvc) 
10 Glijplaat 25 Schroef M6x10 40 Revet 
11 Schuifblok (geleider) 26 Separator 41 Sluitstuk voorzijde 
12 Schroef M6x20 27 Beschermkap 42 Steun beschermkap 
13 Klemhendel 28 Schroef M8x40 43 Sluitstuk boven 
14 Grondplaat 29 Stop nulpositie  44 Linkerzijde beschermkap 
15 Zaagtafel (draaischijf) 30 Schroefbout M8x15 45 Rechterzijde beschermkap 
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8.4 Motor en zaagblad 

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 
1 Motor  13 As 
2 Motorpoelie 14 Lager 
3 Schroef M8x30 15 As 
4 Bronzen lagers 16 Huls 
5 Motorsteun 17 Schroef M8x12 
6 Scharnier 18 Hoekijzer 
7 Scharnierpen 19 Zaagaspoelie 
8 Schroef M10x35 20 Spie 
9 Steun 21 Ribbenband 
10 Moer 22 Schroef M10x70 
11 Tussenring 23 Moer M10 
12 Zaagblad 24 Schroef M6x20 
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8.5 Diepte-instelling 

 
Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving 
1 Arm 10 Moer M10 
2 Glijbuslagers 11 Steun  
3 Glijstang 12 Cilinder 
4 Bevestigingssteun 13 Steun 
5 Motorsteun 14 As 
6 Scharnier 15 Bus 
7 Schroef M8x20 16 Penverbinding 
8 Schroef M10x25 17 Schroef 
9 Kogelgewricht 18 Cilindersteun 
 

 



 -15- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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