
A F B R A A M M A C H I N E

BL 300R-4



Prestatieparameter

Model: R300 

Toepassingsgebied: Aanbrengen op stuk dat geen warmtebehandeling ondergaat, zoals diverse 

matrijzen, machine delen die gedroogd of gereinigd worden. 

Specificaties:

Afschuinhoek: 15°- 45° 

Motor: 400V/ 50Hz  250W
Snelheid: 2800 rpm 

Afschuinhoogte: 0-3mm 

Afmetingen: 54×39×30cm 

 Gewicht: 35kg 

Veiligheidsmaatregelen 

1. Controleer of de spanning en frequentie op het typeplaatje van de motor hetzelfde zijn als het

netspanning. 

2. De stekker van de machine en polen op de aansluiting moeten stevig vastzitten, betrouwbaar zijn en 

geen losse of slechte contactverschijnselen vertonen. 

3. Draag een schokbestendige bril om te voorkomen dat het ijzer en puin verwonding aan de ogen 

veroorzaken. 

4. Wanneer een storing of abnormaal geluid optreedt, moet u onmiddellijk de stekker loskoppelen.

Daarnaast moet u de linkerkant van de knopschakelaars van de machine dichtdraaien, controleren en 

repareren. 

5. Laat de machine niet werken zonder toezicht, zorg ervoor dat de machine na het gebruik stopt met

draaien voordat u vertrekt. Als buiten de stroom uitvalt, moet u op de rode knop drukken of de 

machine met de hand bedienen. 

6. Machine kan de maximale zaagcapaciteit niet overschrijden, dit om verschillende onveilige situaties

te voorkomen. 
7. Bedien de machine niet wanneer u onder invloed bent van alcohol of verdovende middelen.

8. Vermijd het gebruik van verkeerde opzetstukken in een poging om de capaciteit van de machine

overschrijden. Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar bij de dealer of machinefabrikant. 

GEBRUIKSAANWIJZING 



Gebruiksaanwijzing 

(1). Voor het gebruik 

a. Stel vóór gebruik de goede richting in

b. Motorrotatie (teken �)

c. Snijrichting (teken �)

(2). Aanpassen van de snijcapaciteit 

a. Losse linkerhandgreep (teken �)

b. . Aanpassen van de snijcapaciteit (teken �) en azimut cirkel (teken �)

c. De linkerhandgreep vergrendelen.

Pas nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, kunt u de werkstukken volgens de richting van het

teken � gaan bedienen.

(3). Instellen van de snijhoek 

De snijhoekindicator (teken �) bevindt zich op de linker hendel en u kunt de snijhoek op de volgende 

manieren aanpassen. 

a. Draai de schroef los (teken �), houd de meter op peil.

b. Pas de indicator aan (teken �) en vergrendel vervolgens de baan.

(4). De meter afstellen 

Meter (teken �) is meestal de afstand tussen twee banen. Deze is ongeveer 4,5 mm, de 

snijcapaciteit gaat tot 3 mm. 

Als het werkstuk klein is, pas dan de afstand aan tot de  minimale afstand.. 

(5). De manier om de baan aan te passen: 

a. Draai vier M8-schroeven van de baan los (teken 11).

b. Kies de geschikte aanpassing van de baan en zet de schroeven vast.

(6). Verwissel de snijder 

a. Draai de M8 schroef los (teken⑨). 

b. Verwijder de afdekking en alle banen.

c. Vervang het mes, stel de banen in en zet de afdekking er weer op.



(7.) Snijder specialist 

Vierkzijdige hoek van het wolframstaal, 1/8 "× 1/2", de snijcapaciteit is afhankelijk van het 

materiaal van het werkstuk. De machine werkt met UTI 20. 

(8). Het schild (teken 12) moet afhankelijk van de snijhoek worden afgesteld. 

(9). Voeding 

De machine moet worden gebruikt op een spanning van 400V, eenfase en 50Hz. 



9WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

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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