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CIrkelzaagmaChIne hu 225 dv
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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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. 

Draag altijd een veiligheidsbril.

2. kenmerken
Motorvermogen (2 snelheden) 0,75 kW
Reductiedrijfwerk in oliebad   1:27
Opname zaagblad 225 mm
Toerental 52 omw/min
Max. opening van klem 80 mm
Gewicht 60 kg
Wijzigingen voorbehouden

Zaagcapaciteit

90° 30 65 65 80 x 55
45° DX 25 60 60 65 x 50

3. afmetIngen, transport, InstallatIe en ontmantelIng van de maChIne

3.1. afmetIngen

Zie afbeelding 1

3.2. transport 
De machine moet worden verplaatst in een krat met behulp van een heftruck. Als de machine niet in een krat is 
verpakt, moet u een hijsinstallatie gebruiken. Bevestig de hijskabels zoals aangegeven in afbeelding 2.

3.3. 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%.

3.4. 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 zoals aangegeven in afb. 3. Gebruik ankerschroeven en centerpennen 
om de machine te verankeren. Zorg ervoor dat de machine waterpas staat. 

3.5. aansluIten op de stroomtoevoer
De machine wordt zonder stekker geleverd en moet als volgt worden aangesloten (zie afb. 3). 

1. R = L1 3. T = L3 5. N = Nulleider

2. S = L2 4. PE = Aarde

Waarschuwing
Om schade aan de machine te voorkomen, moet u goed op de verbinding van de lichtblauwe 
draad van de nulleider letten.
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3.6. maChIne buIten werkIng stellen
Als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de machine buiten werking te stellen:
• Koppel de machine los van de stroomtoevoer.
• Maak de balansveer los.
• Maak het koelmiddelreservoir schoon.
• Maak de machine schoon en smeer hem.
• Dek de machine zonodig af.

3.7. ontmantelIng
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 afvalverwerkingdienst.
N.B.: De plaatselijke voorschriften kunnen afwijken of in de loop der tijd veranderen. Informeer naar de meest 
recente voorschriften en houd u daaraan.

4. montage
Zie afbeelding 5
De machine wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. U moet de volgende accessoires nog zelf monteren:
• Schroef de hendel (1) op de kop vast.
• Monteer de stangaanslag (2).
• Monteer de voet (3) stevig op het onderstel.

5. bedIenIngsvoorsChrIften
1. Deze machine is geschikt voor het zagen van metalen werkstukken met uiteenlopende vormen en profielen, 

zoals gebruikelijk in werkplaatsen, draaierijen en bij algemene constructiewerkzaamheden.
2. De machine moet door één persoon worden bediend.
3. Controleer voor aanvang van een bewerking of het werkstuk goed in de spanklem is geklemd en goed wordt 

ondersteund.
4. Gebruik alleen zaagbladen met de juiste afmetingen voor de machine.
5. Als het zaagblad vastloopt in het werkstuk, moet u de machine meteen uitschakelen d.m.v. 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.

6. bedIenIngselementen

6.1. kop
De kop bevat de motor, de ondersteuningseenheid, de smeer- en koelpomp en de elektrische delen. Zie afb 6.

6.2. klem
De klem zorgt ervoor dat het materiaal geblokkeerd wordt tijdens het zagen. Hiervoor worden een toevoer-
handwiel en een handmatige of (als extra toebehoren) een pneumatische snelspanklem gebruikt. De klem is 
uitgerust met een afdekplaat boven de spindel voor het goed klemmen van het werkstuk. Zie afb. 7.

6.3. het onderstel
Het onderstel dient als voet voor de gehele machine. In het onderstel bevindt zich het koelmiddelreservoir.

7. afstellen van de maChIne

7.1. zaagbladkop
Wanneer het scharnierpunt een te grote langsspeling kent, moeten de schroeven (7, afb. 9) voorzichtig worden 
vastgedraaid, zonder dat het draaipunt geblokkeerd wordt.



10 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

7.2. zaagblad vervangen

Waarschuwing
Voordat u de volgende handelingen uitvoert, moet u de machine loskoppelen van de 
stroomtoevoer.

Vervang het zaagblad als volgt:
• Maak de beweegbare beschermkap los en draai deze naar achteren. 
• Klem hout in de klem en beweeg het zaagblad ernaartoe.
• Gebruik de meegeleverde schroefsleutel om de schroef los te draaien. Trek hierna de flens van het zaagblad 

eruit.
• Plaats het nieuwe zaagblad en controleer de snijrichting van de tanden. Monteer de flens, de schroef en de 

beschermkap weer.

7.3. vervangen van de koelmIddel- en smeerpomp
• Verwijder het buisje van de koel- en smeerinstallatie.
• Draai de stelschroef los en vervang de pomp. Let erop dat de aandrijfas recht tegenover de lager van de 

motoras wordt geplaatst.

8. IngebruIknemIng
• Druk op de startknop (2, afb. 8), er gaat een groen licht branden.
• Stel de zaagsnelheid via de schakelaar in: 

Positie 1 = 43 m/Min 
Positie 2 = 83 m/Min

• Plaats het werkstuk in de klem (4, afb. 9). Laat de bek van de klem tot op 3-4 mm van het werkstuk komen en 
zet het werkstuk dan definitief vast door de snelspanhendel te gebruiken.

• Pak de handgreep (6, afb.9) van de stuurarm en druk op de knop. Controleer of het zaagblad in de 
aangegeven richting draait. Wanneer dit niet het geval is, moet de twee fases met elkaar worden 
omgewisseld.

• Controleer of er voldoende koelvloeistof is.
• De machine is nu gebruiksklaar. Let erop, dat de zaagsnelheid en het soort zaagblad in combinatie met de 

voeding van de zaagarm, de kwaliteit van de zaagsnede en de prestaties van de machine bepalen.

Waarschuwing
Wanneer gevaarlijke situaties of storingen zich voordoen, moet de rode noodstopknop ingedrukt 
worden. De machine stopt dan meteen met werken.

9. onderhoud
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.

9.1. dagelIjks onderhoud
• Verwijder alle spanen en vuil van de machine.
• Vul het koelmiddelreservoir bij.
• Controleer de staat van het zaagblad. Een zaagblad dat erg versleten is, moet u vervangen.
• Beweeg de kop omhoog en ontspan het zaagblad iets om onnodige belasting te vermijden.
• Controleer de staat van de beschermkappen en de werking van de eindschakelaars en de noodstop.

9.2. 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.
• Reinig en smeer de schroef en geleidingen van de klem.
• Reinig de zaagbladzitting.

9.3. maandelIjks onderhoud
• Controleer de bevestiging van de schroeven van de motor, de tandwielkast, de pomp en de 

beschermkappen.
• Controleer de integriteit van de beschermkappen.
• Smeer de stoppen van de kopscharnier.
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9.4. halfjaarlIjks onderhoud
• Ververs de olie. Als olie kunnen de types Gearco 85 W-140, Mobil Blyboyle 30, Kluber Sintheso 460 EP of een 

gelijkwaardige olie wordt gebruikt. Ga als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact en draai de hendel voor de kopbeweging dicht.
• Laat de olie door de stop eruit lopen.
• Vul de olie door het gat in de hendel tot het juiste niveau bij. Zorg ervoor dat de arm in de hoogste stand 

staat.
• Monteer alle gedemonteerde onderdelen weer.
• Laat de aardaansluiting van de machine controleren door een erkend elektromonteur.

9.5. smeer- en 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.

9.6. olIe verwerken
Gebruikte olie en/of koelmiddel moet worden afgevoerd en verwerkt volgens plaatselijke milieuvoorschriften. 

9.7. speCIaal onderhoud
Speciale onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ervaren onderhoudspersoneel. 
Reparaties van de beschermkappen, veiligheidsinrichtingen en onderdelen van de worm, motor, pomp of 
elektrische componenten moeten door voldoende gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

10. materIaal en zaagbladkeuze

10.1. zaagbladkeuze

Waarschuwing
Wanneer gevaarlijke situaties of storingen zich voordoen, moet de rode noodstopknop ingedrukt 
worden. De machine stopt dan meteen met werken.

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 kunststof (zachte legeringen, zacht brons, Teflon etc.) moeten ook met 

de ver uit elkaar geplaatste zaagtanden gezaagd worden.
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10.2. IndelIng van het materIaal

Materiaal Kenmerken

Gebruik I
UNI

D
DIN

F
AF NOR

GB
SB

USA
AISI-
SAE

Hardheid
Brinell

HB

Hardheid
Rockwell

HRB

R=N/
mm2

Constructiestaal
Fe360
Fe430
Fe510

St37
St44
St52

E24
E28
E36

---
43
50

---
---
---

116
148
180

67
80
88

360¸480
430¸560
510¸660

Koolstofstaal

C20
C40
C50
C60

CK20
CK40
CK50
CK60

XC20
XC42H1
---
XC55

060 A 
20
060 A 
40
---
060 A 
62

1020
1040
1050
1060

198
198
202
202

93
93
94
94

540¸690
700¸840
760¸900
830¸980

Veerstaal
50CrV4
60SiCr8

50CrV4
60SiCr7

50CV4
---

735 A 
50
---

6150
9262

207
224

95
98

1140¸1330
1220¸1400

Staallegeringen 
(gehard, 
getemperd of 
genitreerd)

35CrMo4
39NiCrMo4
41CrAlMo7

34CrMo4
36CrNiMo4
41CrAlMo7

35CD4
39NCD4
40CADG12

708 A 
37
---
905 M 
39

4135
9840
---

220
228
232

98
99

100

780¸930
880¸1080
930¸1130

Staallegeringen 
(gecementeerd)

18NiCrMo7
20NiCrMo2

---
21NiCrMo2

20NCD7
20NCD2

En 325
805 H 
20

4320
4315

232
224

100
98

760¸1030
690¸980

Legering (lagers) 100Cr6 100Cr6 100C6
534 A 
99

52100 207 95 690¸980

Gereedschapstaal

52NiCrMoKU
C100KU
X210Cr13KU
58SiMo8KU

56NiCrMoV7
C100W1
X210Cr12
---

---
---
Z200C12
Y60SC7

---
BS 1
BD2-
BD3
---

---
S-1
D6-D3
S5

244
212
252
244

102
96

103
102

800¸1030
710¸980

820¸1060
800¸1030

Roestvrij staal

X12Cr13
X5CrNi1810
X8CrNi1910
X8CrNiMo17133

4001
4301
---
4401

---
Z5CN18.09
---
Z6CDN17.12

---
304 C 
12
---
316 S 
16

410
304
---
316

202
202
202
202

94
94
94
94

670¸885
590¸685
540¸685
490¸685

Koperlegeringen
Koper
Brons

Aluminium/koperlegering G-CuAl11Fe4Ni4 UNI 5275
Speciaal mangaan/siliconenkoper G-CuZn36Si1Pb1 UNI5038
Mangaanbrons SAE43 - SAE430
Fosforbrons G-CuSn12 UNI 7013/2a

220
140
120
100

98
77
69

56.5

620¸685
375¸440
320¸410
265¸314

Gietijzer
Ruw gietijzer G25
Sferoïdaal gietijzer GS600
Smeedbaar gietijzer W40-05

212
232
222

96
100
98

245
600
420

10.3. tandsteek

S (MM) Deling Vorm Snelheid
Tot 2 4 – 6 B-profiel 1
2 ¸ 5 8 C-pijp 1
5 ¸ 10 8 C-pijp 1
Meer dan10 8 C-pijp 1
Tot 20 8 C-pijp 1
20 ¸ 50 10 C-pijp 1
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10.4. zaagsnelheId en voedIngssnelheId
De zaagsnelheid (in m/min) en de voedingssnelheid (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 (R=N/mm2), de hardheid (HRC) en de 
grootste doorsnede.

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

10.5. 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 (30-35 cm2/min bij materiaal met gemiddelde afmetingen ten opzichte van 
de zaagcapaciteit, massief materiaal met R=410-510 N/mm2). Gebruik hierbij een ruime hoeveelheid koelmiddel.

10.6. zaagbladsamenstellIng
De zaagbladen die normaal worden gebruikt, hebben een sneldraaistalen (HHS) snijrand van een gemiddelde 
(HHS/GMo5) of een hoogwaardige kwaliteit (HHS/Mo5 +Co5) met behandelde tanden. Laatstgenoemde 
onderscheidt zich door een grotere duurzaamheid, een hogere weerstand bij het inzagen, het ontbreken van 
spanningen in de aarding en een betere opname van smeervloeistof tijdens het werk.

10.7. zaagbladtype
Zaagbladen verschillen qua constructie op punten als:
• Vorm van de tanden
• Snijhoek van de tanden

10.7.1 vorm en snIjhoek

Vertanding A: Normale fijne vertanding

Vertanding AW: Fijne vertanding met afwisselend zij-
achter

Vertanding B: Normale, grove vertanding met of zonder 
snede van de spaanbreker

Vertanding BW: Grove vertanding met afwisselend zij-
achter

Vertanding C (HZ): Grove vertanding met aan beide 
kanten achterverwerking, afgewisseld met een nasnijder 
of achterverwerking. De voorsnijder is 0.15-0.30 mm 
hoger.

De genoemde zaagbladen worden voor het zagen van non-ferrometalen gebruikt, zoals lichtmetalen legeringen, 
kunststof en houtverwerking. De tanden zijn opgebouwd uit hardmetalen plaatjes (HM), die op het zaagblad 
gesoldeerd zijn.
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10.7.2 snIjhoek van de tanden
Elke tand kent twee snijhoeken:
α : Stelhoek
γ : Spaanhoek

10.7.3 slIjpen van de CIrkelzagen

T 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
P 1.3 1.6 2.1 2.5 2.9 3.4 3.8 4.2 5.1 5.9 7.2
D 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8
H = 0.2 
mm

H = 0.3 
mm

De stel- en spaanhoek zijn afhankelijk van het te zagen materiaal.

10.8. dIagram zaagsnelheId - zaagbladdoorsnede
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10.9. aanbevolen zaagparameters

Verklaring van de tekens:

T Tandsteek in mm d Doorsnede van de mantellijn van de 
tandverbinding

Av mm/
Min

Voeding in mm per minuut h Uitsteken van de tanden

Vt m/Min Zaagsnelheid in meters per minuut γ Stelhoek

Az Voeding per tand α Spaanhoek

Ng/Min Omwentelingen per minuut N/mm Breukweerstand

Z Aantal tanden op het zaagblad a-f Vlakke deel van de snijkant

P Tanddiepte Ø Buisdiameter of lengte van het profiel
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0 ¸ 20 T mm 5 4 4 3 2 4 4 4 6 5 6 5 4 5 5 4 3 2
Vt m/1’ 50 30 20 15 9 20 20 25 1100 200 400 400 120 600 500 50 19 35
Av mm/1’ 160 130 110 60 35 50 50 100 1800 400 600 800 160 1100 700 160 130 130

20 ¸ 
40

T mm 7 6 6 4 3 6 6 6 8 7 8 7 8 6 7 4 4 3
Vt m/1’ 45 30 20 15 9 19 19 23 1000 180 350 400 110 600 400 45 18 33
Av mm/1’ 150 120 110 60 33 45 45 100 1700 400 600 700 150 1100 600 150 120 120

40 ¸ 
60

T mm 10 9 8 6 4 8 8 8 12 10 11 10 8 10 10 6 5 4
Vt m/1’ 45 25 18 14 9 18 18 22 900 160 300 350 100 550 350 45 18 30
Av mm/1’ 140 110 100 50 30 45 45 90 1600 350 550 700 140 1000 600 140 110 110

60 ¸ 
90

T mm 12 12 11 9 6 11 11 11 16 12 14 12 10 12 12 10 6 5
Vt m/1’ 40 25 17 14 8 17 17 20 800 160 250 300 90 550 350 45 17 30
Av mm/1’ 130 110 50 50 28 40 40 80 1400 300 550 600 130 900 500 130 110 110

90 ¸ 
110

T mm 14 14 14 12 8 14 14 14 18 14 17 14 12 16 16 12 6 5
Vt m/1’ 40 20 15 13 8 15 15 19 700 140 200 250 70 500 300 40 16 28
Av mm/1’ 110 100 80 45 25 40 40 880 1300 300 500 600 110 900 500 110 100 100

110 ¸ 
130

T mm 16 16 16 14 10 16 16 16 20 16 18 16 14 18 18 14 8 6
Vt m/1’ 35 20 14 13 7 14 14 17 600 130 150 200 60 500 300 35 16 26
Av mm/1’ 100 90 70 45 25 35 35 70 1100 250 500 500 100 800 400 100 90 90

130 ¸ 
150

T mm 18 16 16 14 12 16 16 16 20 16 20 18 16 18 18 16 10 6
Vt m/1’ 30 15 12 12 7 12 12 16 500 130 120 150 50 450 200 30 15 24
Av mm/1’ 90 80 60 40 22 35 35 60 900 250 400 400 90 800 400 90 80 80

Aanbevolen smering Emulsie - Snijolie Droog Kerosine 
droog

Emulsie Snijolie Emulsie
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11. probleemoplossIng

11.1. problemen met zaagblad en bewerkIngen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Afbrekende zaagtanden De zaagarm daalt te snel Verminder de daalsnelheid door minder 
druk uit te oefenen.

Verkeerde zaagsnelheid Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype.

Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad.

Slechte kwaliteit zaagblad Gebruik een beter zaagblad.

Het werkstuk is slecht ingespannen. Controleer de klemming van het werkstuk.

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.

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.

Het materiaal blijft achter op het 
zaagblad 

Controleer de samenstelling van de 
emulsie en gebruik een zaagblad van 
goede kwaliteit.

Zaagblad slijt voortijdig Verkeerde zaagsnelheid Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype.

Verkeerd tandprofiel Gebruik een geschikt zaagblad.

Verkeerde tandsteek Gebruik een geschikt zaagblad.

Slechte kwaliteit zaagblad Gebruik een beter zaagblad.

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.

Zaagbladbreuk 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 als gevolg van 
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. Verklein de zaagdruk en/of de 
daalsnelheid.

Verkeerde zaagsnelheid Wijzig de snelheid en/of het zaagbladtype.

Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad.

Trillingen Controleer de klemming van het werkstuk.

Verkeerd bijschaven van het zaagblad Het zaagblad vervangen door een beter en 
juist geslepen zaagblad.

Slechte kwaliteit zaagblad Gebruik een beter zaagblad.

Verkeerde smeer/koelemulsie Controleer de water/olieverhouding van 
de emulsie.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het zaagblad trilt Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad.

Verkeerd tandprofiel Kies een geschikt zaagblad.

Het werkstuk is slecht ingespannen Controleer de klemming van het 
werkstuk.

De afmetingen van de buizen zijn 
groter dan maximaal is toegestaan

Volg de instructies.

Verkeerde of te grote diameter van het 
zaagblad

De diameter verkleinen en aan de 
afmetingen van het werkstuk aanpassen. 
Het snijdende deel mag niet groter dan 
de omvang van het werkstuk zijn.

Streepvorming op het 
zaagblad

Verkeerde of te grote diameter van het 
zaagblad

De diameter verkleinen en aan de 
afmetingen van het werkstuk aanpassen. 
Het snijdende deel mag niet groter dan 
de omvang van het werkstuk zijn.

Het werkstuk is slecht ingespannen Controleer de klemming van het 
werkstuk.

De zaagarm daalt te snel Verminder de daalsnelheid door minder 
druk uit te oefenen.

Het zaagblad is versleten Vervang het zaagblad.

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.

De vertanding verwijdert de spanen 
niet

Zaagblad met een grotere tandsteek 
gebruiken, hierdoor worden de spanen 
beter verwijderd en wordt er minder 
koelvloeistof en smeermiddel gebruikt

Zaagsnede niet recht De zaagarm daalt te snel Verminder de daalsnelheid door minder 
druk uit te oefenen op de zaagarm

Het werkstuk is slecht ingespannen Controleer de klemming van het werkstuk

De zaagarm bevindt zich buiten de 
hoek

Pas de instelling van de zaagarm aan

De zijdes van het zaagblad zijn niet 
even scherp

Controleer kwaliteit, type en technische 
kenmerken van de machine

De vastzetinrichting is niet schoon Maak zorgvuldig alle dragers en 
contactvlakken schoon

Zaagblad stopt tijdens 
het zagen

De zaagarm daalt te snel Verminder de zaagsnelheid door minder 
druk uit te oefenen.

Te lage zaagsnelheid Verhoog de snelheid.

Verkeerde tandsteek Kies een geschikt zaagblad.

Het materiaal blijft aan het zaagblad 
vastzitten

Controleer de water/olieverhouding van 
de emulsie.

Onvoldoende smering en koelmiddel Controleer het peil in het reservoir. 
Vergroot de koelmiddeltoevoer en 
controleer of de openingen en slangen 
niet zijn verstopt.
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11.2. problemen met elektrIsChe InstallatIe

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Lamp “HL” doet het niet De lamp is doorgebrand Vervang de lamp.

Voeding Fasen, snoer, contactdoos en stekker 
controleren. De spanning moet ook voor 
de zekeringen genoeg zijn.

Zekering “FU1” Controleer de zekering.

Kortsluiting Vaststellen en oplossen.

Snelheidsschakelaar “SA” op “0” 
ingesteld

Deze moet op “1” of “2” zijn ingesteld.

Noodstopschakelaar “SB 1” ingedrukt Controleer of de schakelaar niet is 
ingedrukt en controleer de zekering.

Hervattings- of lijntoets “SB 2” Controleer de werking.

In de staander ingebouwde 
thermosonde heeft wegens 
overbelasting van de motor ingegrepen

Laat de motor 10-15 minuten afkoelen. 
Controleer dan of er stroom loopt door 
de draden. Wanneer dit niet het geval is, 
moet de motor worden vervangen.

Transformator “TC 1” Controleer of de voedingsspanning met 
de netvoeding overeenkomt en 24 V 
bedraagt.

Zekering “FU 2” De efficiëntie van de zekering controleren 
en een mogelijke kortsluiting vaststellen, 
die deze zekering activeert.

Hulprelais “KA” Controleren of de klemmen van de spoel 
24 V krijgen wanneer er op de knop “SB 
2” wordt gedrukt. Wanneer dit het geval 
is en de relais niets doet, moet het relais 
worden vervangen.

De motor stop terwijl de 
lamp “HL” brandt

Verbindingsstekker en contactdoor 
naar de elektrische kast / 
microschakelaar van de greep

Controleer of de stekker juist bevestigt 
is en kijk of er mogelijke foutieve 
verbindingen in de elektrische kast 
aanwezig zijn. 

Schakelaar “SQ 1” van de handgreep Controleer de werking van het onderdeel; 
vervang deze bij beschadiging.

Afstandsschakelaar “KM” Controleer of hierop de fasen zowel 
in de in- als uitgang voorhanden zijn, 
dat ze niet geblokkeerd worden, of er 
voeding is en of er geen kortsluiting 
wordt veroorzaakt. Wanneer één van 
deze dingen zich voordoet, moet de 
afstandsschakelaar worden vervangen.

Motor “M 1” Controleer of de motor niet is 
doorgebrand en vrij kan draaien. 
Eventueel nieuw wikkelen of vervangen.
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12. onderdelenlIjst
Zie afbeelding 12

Nr. Artikelnr. Beschrijving
1 225001 Voet

2 225002 Gradenverdeling

3 225003 Steun

4 225004 Schroef

5 225005 Plaat

6 225006 Stang (6+7+8)

9 225009 Reservoir koelvloeistof (9+11)

10 225010 Schroef

12 225012 Kraantje koelvloeistof

13 225013 Slang koelvloeistof

14 225014 Plaat

15 225015 Plaat

16 225016 Blok

17 225017 As

18 225018 Schroef

19 225019 Schroef

20 225020 Stelschroef

21 225021 Draadas

22 225022 Pen

23 225023 Steun

24 225024 Schroef

25 225025 Plaat

26 225026 Schroef

27 225027 Schroef

28 225028 Plaat

29 2250229 Klem

30 225030 Klembek

31 225031 Klembek

32 225032 Klembek

33 225033 Klembek

34 225034 Klem

35 225035 Schroef

36 225036 Moer M16

37 225037 Middengedeelte hendel

38 225038 Hendel (stang)

39 225039 Spie

40 225040 Beugel trekstang

41 225041 E-ring

42 225042 Pen trekstang

44 225044 Beugel beschermkap (beweegbaar)

45 225045 Beschermkap (45+47+50) (beweegbaar)

46 225046 C-ring

47 225047 Schroef

48 225048 Schroef

49 225049 Slang koelvloeistof
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50 225050 Beschermkap (vast)

51 225051 Schroef

52 225052 Flens as zaagblad

53 225053 As

54 225054 Zaagblad

55 225055 As zaagblad

56 225056 Lager

57 225057 Handvat hendel 

58 225058 Hendel kop

59 225059 Moer M16

60 225060 Kop motor

61 225061 Afsluitdopje

62 225062 Schroef veer

63 225063 Veer

64 225064 Stelschroef

65 225065 Wormwiel

66 225066 Stop oliedrainage

67 225067 Lager

68 225068 Moer

69 225069 Wormwiel

70 225070 Pakking

71 + 72 228070 Schakelaar

73 225073 Motor

74 225074 Lager 609

75 225075 Ring

76 225076 Aansluitkast pomp

77 225077 Schroef M5

78 225078 Koelpomp

79 225079 Schroef
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Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste 
wijzigingen nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en 
serienummer van uw machine.

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

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

© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl
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EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
(volgens bijlage II A van de Machinerichtlijn)
Huvema, handelsnaam van Industrie & Handelsonderneming Huberts BV, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, 
Nederland 

Gemachtigde samensteller van het technisch dossier:

L. Verberkt
Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland

verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:

Cirkelzaagmachine HU 225 DV

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de 
volgende richtlijn(en): 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG
• Elektromagnetische Compatibiliteitrichtlijn 2004/108/EG 

en, in voorkomend geval, dat er overeenstemming is met de volgende geharmoniseerde norm(en) of delen van 
deze normen:

NEN-EN-ISO 12100-1:2010, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/A1:2009, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007, EN 13898:2003+A1:2009

Veghel, Nederland, september 2015

L. Verberkt
Directeur
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