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BandzaagmachIne hu 100 pB
1. algemene veIlIgheIdsvoorschrIften
N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen.

Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden. Een 
juiste bediening beperkt deze risico’s.
Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico’s onvermijdelijk. Houd u aan de algemene 
veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.
De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit 
volledig op eigen risico van de gebruiker.
Voor bepaalde onbeantwoorde vragen kunt u contact opnemen met uw dealer. 

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 moet u ervoor 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 men deze vóór (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 de machine spanningsloos 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.

2. KenmerKen
Zaagbladafmetingen   13 x 0,65 x 1330 mm
Zaagsnelheid     30-80 m/min
Capaciteit 90° rond  100 mm
Capaciteit 90° rechthoekig 100 x 90 mm
Capaciteit 45° rond  65 mm
Capaciteit 45° rechthoekig 60 x 65 mm
Motorvermogen   850 W
Verpakkingsafmetingen (LxBxH)  650 x 310 x 450 mm
Gewicht    18,5 kg
Voltage    230 V

Wijzigingen voorbehouden.

3. geBruIKsvoorschrIften
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de toepassingsmogelijkheden en 
beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.

 Draag altijd een veiligheidsbril!

3.1 extra veIlIgheIdsvoorschrIften voor metaalBandzaagmachInes

Waarschuwing!
Voor uw eigen veiligheid is het van belang, dat u de machine niet gebruikt voordat deze volledig is 
gemonteerd en geïnstalleerd. Verder is het van belang dat u alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften goed 
heeft doorgenomen en begrijpt.

VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT
1. Monteer de machine en stel deze waterpas.
2. Zorg ervoor dat u van de volgende onderdelen de functie kent en weet hoe u ze moet gebruiken:
3. Lees zorgvuldig de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door.
4. Bestudeer de schildjes en labels op de machine.

VOOR ELKE BEWERKING
1. Inspecteer de machine. Schakel de machine uit en koppel deze los van de stroomtoevoer indien enig onderdeel 

ontbreekt, beschadigd is of verbogen. Doe dit ook bij het niet goed functioneren van elektrische componenten. 
Beschadigde, ontbrekende of niet goed functionerende onderdelen moeten worden vervangen voordat de 
machine weer aangesloten wordt.

2. Zorg er altijd voor dat u geen risico’s loopt tijdens het werk.
3. Draag een veiligheidsbril (een gewone bril is niet voldoende) conform DIN 58214. Deze norm dient te zijn vermeld 

op de bril of de verpakking. Bij het gebruik van dit type machine kunnen vonken of objecten wegschieten in 
de ogen, hetgeen kan resulteren in permanente beschadiging. Veiligheidsbrillen dienen bij een betrouwbare 
leverancier te worden aangeschaft. Het gebruik van een veiligheidsbril die niet conform DIN 58214 is, kan leiden 
tot ernstige ongevallen bij breuk.

4. Als veel stofdeeltjes vrijkomen bij de bewerking dient u behalve een veiligheidsbril ook een stofmasker te dragen.
5. Om ongevallen als gevolg van vastlopen van het zaagblad en slippen of wegslingeren van het werkstuk te 

voorkomen, dient u als volgt te werk te gaan:
 A) Gebruik het juiste type zaagblad voor het materiaal en type zaagsnede dat u wilt maken. Deze machine is   
 geschikt voor het zagen van hout, houtachtige materialen en diverse metaalsoorten. Andere materialen (bijv. glas)  
 kunnen versplinteren, vastlopen van het zaagblad of andere problemen veroorzaken.
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 B) Controleer of de richting van de pijl op het zaagblad overeenkomt met de richting van de pijl op de machine. de  
 tanden moeten altijd naar beneden wijzen aan de voorzijde van de machine (linker zaagbladwiel).
 C) controleer of het zaagblad scherp is, geen beschadigingen vertoont en goed uitgelijnd is. Zorg ervoor   
 dat de machine spanningsloos is en duw de arm helemaal naar beneden. Verdraai het zaagblad handmatig (met  
 werkhandschoenen) en kijk of het overal voldoende speling heeft. Verdraai de arm 45º en herhaal deze controle.  
 Als het zaagblad ergens klemt, controleert u de geleiding.
 D) Controleer of het zaagblad en de zaaggeleiders schoon zijn.
 E) Inspecteer de montage en klemming van alle onderdelen en controleer of er nergens teveel speling bestaat.
6. Houd het werkstuk nooit met de hand vast!
 A) Plaats het werkstuk stevig tegen de bekken en tafel zodat het niet kan verdraaien of kantelen. Zorg ervoor dat  
 zich geen afval onder het werkstuk bevindt.
 B) Zorg ervoor dat er geen speling is tussen het werkstuk en de bekken, tafel en aanslag, om te voorkomen dat het  
 werkstuk verschuift nadat het doorgezaagd is.
 C) Gebruik klemplaten, mallen of andere hulpmiddelen om werkstukken in te spannen met onregelmatige   
 vormen.
7. Zaag nooit meer dan één werkstuk tegelijkertijd.
8. Zorg ervoor dat het afgezaagde gedeelte zijdelings kan bewegen als het vrijkomt. Als dat niet het geval is, kan het 

bekneld raken tegen het zaagblad en met kracht weggeslingerd worden.
9. Zorg ervoor dat zich geen andere personen bevinden in de omgeving van de machine en het werkstuk. Er mag 

zich niemand achter de machine bevinden op een positie waar de wegspringende spanen terechtkomen.
10. De bandzaagmachine mag pas worden ingeschakeld als alle voorwerpen van de tafel zijn verwijderd, met 

uitzondering van het werkstuk of hulpmiddelen om dit te ondersteunen.
11. Om gehoorbeschadiging te voorkomen, moet u gehoorbescherming (bijv. in de vorm van speciale oordoppen) 

dragen bij langdurig gebruik van de machine.
12. Om ongelukken als gevolg van per ongeluk starten van de machine te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat 

de machine altijd spanningsloos is voor verwijderen van de beschermkappen, monteren of demonteren van 
onderdelen en zaagblad of het uitvoeren van stelwerkzaamheden.

13. Breng nooit smeermiddel aan op het zaagblad terwijl dit draait.
14. Om brand en brandgevaar te vermijden, mag de machine nooit worden gebruikt in de buurt van ontvlambare 

vloeistoffen, vaste stoffen of gassen.
15. Gebruik alleen de aanbevolen toebehoren om veiligheidsrisico’s te vermijden.

ALS DE MACHINE INGESCHAKELD IS

Waarschuwing!
Laat u niet door gewenning (als gevolg van veelvuldig werken met de machine) verleiden tot 
onvoorzichtigheid. Denk er altijd om dat een moment van onoplettendheid kan leiden tot zwaar letsel.

1. Laat de machine even lopen voordat u begint met de bewerking. Als u vreemde geluiden hoort of buitensporige 
vibraties waarneemt, stopt u meteen. Schakel de machine uit. Schakel de machine pas weer in als de oorzaak is 
gevonden en het probleem verholpen is.

2. Het gedeelte dat wordt afgezaagd mag nooit bekneld raken. Houd dit gedeelte niet vast, raak het niet aan 
en gebruik de lengteaanslag niet om het vast te zetten. Het afgezaagde gedeelte moet vrij zijwaarts kunnen 
bewegen. Als het bekneld raakt, kan het klem komen te zitten tegen het zaagblad en met kracht weggeslingerd 
worden.

3. Vermijd lichaamshoudingen waarin slippen ertoe kan leiden dat een hand of een ander lichaamsdeel bij het 
zaagblad terechtkomt. Leun niet op de machine.

4. Laat het zaagblad op snelheid komen voordat u begint met zagen.
5. De voedingssnelheid (het zakken van de zaagarm) moet niet te hoog zijn. Als de snelheid te hoog is, kan dit leiden 

tot vastlopen of haperen van het zaagblad.
6. Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld en spanningsloos is, voordat u het materiaal verwijdert bij vastlopen 

van het zaagblad. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

Waarschuwing!
• Lees zorgvuldig de tekst op de labels en machineschildjes.
• Houd uw handen uit de baan van het zaagblad.
• Houd het werkstuk nooit met de handen vast.
• Reik nooit achter of onder het zaagblad.
• Stel de machine nooit bloot aan regen, om elektrische schokken te vermijden.
• Draai alle schroeven en de klem stevig vast.
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4. aansluIten op de stroomtoevoer

4.1 KenmerKen van de motor
De wisselstroommotor die in deze machine is toegepast, is een type met de volgende specificaties:

Vermogen: 850W
Voltage:  230 V
Frequentie: 50 Hz

4.2 aardIng
Deze machine is enkel geïsoleerd en voorzien van aarde om u te beschermen tegen elektrische schokken. De aarde 
wordt verbonden door de geaarde steker in een overeenkomstig stopcontact te steken. Breng nooit modificaties aan 
in het elektrische systeem.

Waarschuwing!
a) Vervang het netsnoer en de stekker niet door exemplaren met andere specificaties dan opgegeven door  
 de fabrikant.
b) Gebruik de machine niet in een natte of vochtige omgeving of op een natte ondergrond. De machine is  
 alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.

4.3 BeschermIng van de motor

Waarschuwing!
Om beschadiging van de motor te voorkomen, dient deze regelmatig schoongemaakt te worden. Indien dit 
niet gebeurt, kunnen spanen en stof de ventilatie van de motor blokkeren.

1. Als de motor niet start, moet u deze onmiddellijk uitschakelen (magneetschakelaar). Koppel de machine los van de 
stroomtoevoer. Controleer of het zaagblad vrij kan bewegen. Als het zaagblad vrijgemaakt is, kan men proberen 
de machine opnieuw in te schakelen. 

2. Als de motor plotseling hapert tijdens het zagen, moet u de machine onmiddellijk uitschakelen. Verwijder de 
stekker uit het stopcontact en maak het zaagblad vrij. Start de machine daarna opnieuw om de bewerking te 
voltooien.

3. Een zekering kan doorbranden of de automaat kan geactiveerd worden als: 
a) De motor overbelast wordt. Overbelasting kan het gevolg zijn van een te hoge voedingssnelheid of te vaak 
stoppen/starten van de machine in korte tijd. 
b) Het voltage teveel afwijkt. Bij een voltage dat meer afwijkt dan ongeveer 10% zal de machine snel overbelast 
raken. Het voltage kan afwijken bij te lange of dunne bedrading.

4. De meeste problemen met de motor worden veroorzaakt door losse of verkeerd aangesloten verbindingen, 
overbelasting, een te laag voltage (bijvoorbeeld bij bedrading met te krappe afmetingen) of een te lang 
aansluitsnoer. Controleer altijd de aansluitingen, de belasting en het voedingscircuit als de motor niet goed 
functioneert. Controleer de afmetingen van de bedrading aan de hand van Tabel I. 

4.4 afmetIngen van snoeren en BedradIng
Bij gebruik van een verlengsnoer zal spanningsverlies optreden. Om dit verlies te beperken en oververhitting en 
doorbranden van de motor te vermijden, moet u onderstaande tabel raadplegen om de minimale doorsnede van de 
bedrading te bepalen. Als de machine meer dan 40 meter verwijderd is van een stopcontact, moet de doorsnede naar 
verhouding vergroot worden om voldoende voltage te leveren. Probeer deze situatie te vermijden indien mogelijk.

Tabel I – Lengte van de bedrading

Lengte van de bedrading Vereiste diameter voor 230V

tot 15 meter 1.5 mm²

15 – 40 meter 2.5 mm²
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5. uItpaKKen en controleren van de Inhoud
Deze metaalbandzaag wordt compleet in een doos geleverd. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, controleer of alle 
onderdelen aanwezig zijn en controleer de machine op beschadigingen. Bewaar de verpakking voor transport (bijv. bij 
reparatie), gooi het verpakkingsmateriaal niet weg voordat u het de inhoud heeft gecontroleerd.

Waarschuwing!
Bij eventuele ontbrekende onderdelen de machine niet in elkaar zetten en in geen geval aansluiten of 
inschakelen, voordat de ontbrekende onderdelen zijn verkregen en op de juiste wijze zijn gemonteerd.

6. machIneBeschrIjvIng
Het gewicht van deze draagbare bandzaagmachine is zo laag mogelijk gehouden en de machine is voorzien van een 
comfortabele handgreep voor gemakkelijk dragen naar een andere werkplek.

De behuizing van de machine is vervaardigd uit aluminium voor een stevige constructie en een mooie, gladde 
afwerking.

De machine wordt aangedreven middels een tandwieloverbrenging. Dit zorgt voor meer stabiliteit, vermogen en een 
betere afwerking dan bij bandzaagmachines met V-snaaroverbrenging. Bovendien is minder ingrijpen van de gebruiker 
noodzakelijk.

NB: Als er iets aan de hand is met de tandwieloverbrenging moet u niet proberen om zelf het probleem te verhelpen of 
de overbrenging te repareren. Dit kan beschadiging van de machine tot gevolg hebben. Neem daarom contact op met 
uw leverancier.

De machine is alleen bestemd voor horizontaal gebruik. Men kan daarbij eenvoudig recht afkorten en verstekzagen. 
Gebruik de machine nooit verticaal!

Een eindschakelaar completeert de uitrusting van deze machine.

Waarschuwing!
Zorg er altijd voor dat de machine spanningsloos is alvorens onderhouds,- reparatie- of stelwerkzaamheden 
uit te voeren.

AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FIG 1 
This view shows the: 
Machine body  (A) Handle         (B) 
Set Screw     (C) Set Bracket    (D)    
Rod           (E) Locking Handle (F) 

  )G(           looT
Your cutting machine is provided with Manual cutting 

(As clearly shown in Fig 3) 

MANUAL CUTTING 
When manual cutting slacken the screw 
(C of Fig.1) And turn the Handle (B of Fig1)  
To suitable position. Then tighten the screw.   

  2 GIF
TO start the machine move switch (H of FIG2) to ON (I)  
Position Press the button (B of FIG1) while manual Cutting. 

! WARING: WHEN THE TOOL IS NOT IN USE. THE SWITCH SHOULD BE LOCKED  

IN THE OFF (O) POSTION. 

ADJUSTMENTS
FIG8 Adjusting the distance Set Bracket 
If you have to cut several pieces, all the same length, 
Use the Set Bracket (D of FIG1) provided with the band saw. 
In order to avoid repeating the measurements.  

FIG7 Adjusting the blade guide 
Your cutting machine is provided with a sliding guide (I of FIG3) 
 With built-in protection, which guides the part of the blade  
Necessary to make the cut, and at the same time, protects the 
 Part of the blade not in use .To do this, simply slacken the  
Locking Handle (J of FIG3) and Slide the blade guide (I of FIG3) 
So as to bring it closer to or farther from the piece that is to be cut. 

P o rtab le b an d  saw  

FIG3

A
D

F
G

B

Fig1.

C

E

Fig2.

H

I J

Hendel

Zaagarm

Materiaalaanslag

Stelschroef

Bracket

Inbussleutel
Vergrendeling

Afbeelding 1
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7. BedIenIng

7.1 Waarop u moet letten als u BegInt
Controleer of het zaagblad niet op het werkstuk rust als de machine gestart wordt.

• Draai de stelschroef (zie afb. 1) los, zet de hendel (zie afb. 1) in de gewenste 
positie en draai de schroef weer aan. 

• Draai de startknop (H, afb. 2) naar de positie I en druk de startknop op de 
hendel in.

• Laat de motor even draaien, totdat het zaagblad volledig op snelheid gekomen 
is. Begin de zaagsnede door de arm voorzichtig op het werkstuk te laten zakken.

Forceer de zaagarm niet naar beneden. Het gewicht van de zaagarm moet de benodigde druk leveren voor de 
bewerking. De machine schakelt automatisch uit aan het einde van de bewerking.

Waarschuwing!
De machine mag alleen gebruikt worden als alle beschermkappen op hun plaats zitten en goed bevestigd 
zijn.

7.2 Inspannen van het WerKstuK

• Plaats de zaagarm verticaal.
• Open de klem om het werkstuk tussen de bekken te plaatsen.
• Plaats het werkstuk vlak op de tafel en ondersteun de uiteinden bij lange werkstukken.

7.3 noodstop
De machine is voorzien van een noodstop (op de motor).

7.4 versteKzagen
De machine is voorzien van een arm die op een scharniersteun versteld kan 
worden van 0-45º. De machinearm is standaard ingesteld op 0º.  
Om onder een hoek te zagen, gaat u als volgt te werk:

1. Til de hendel (K) omhoog en draai deze tegen de klok in. De vergrendeling 
is nu los.

2. Draai de zaagarm (L) in de gewenste stand met behulp van de 
graden-verdeling en laat de hendel los. De vergrendeling valt in de 
overeenkomstige opening en de machine is weer geborgd.

Waarschuwing!
Zorg er altijd voor dat de machine spanningsloos is voordat u onderhouds,- 
reparatie- of stelwerkzaamheden uit te voeren.

7.5 rIchtIng van het zaagBlad
Kijk op de machine om te kijken of het zaagblad goed omgelegd is. De tanden moeten in de bewegingsrichting wijzen. 

7.6 dIeptestop
Met de dieptestop voorkomt u dat het zaagblad het onderstel raakt. U past de dieptestop aan door de moer los te 
draaien en de schroef in te stellen op de gewenste hoogte. Draai hierna de moer weer goed aan.

7.7 zaagBladspannIng aanpassen
De machine is uitgerust met een knop voor het bijstellen van de zaagbladspanning. Verdraai de knop om de spanning 
te vergroten of verlagen of bij vervanging van het zaagblad.

parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is 
damaged should be properly repaired or replaced. 

20.DIRECTION OF FEED. Feed work into a blade or cutter against the direction of rotation of the 
blade or cutter only. 

21.NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF. Don't leave tool 
until it comes to a complete stop.To lock the main switch in the OFF position, remove the switch 
key from the switch. Place the key in a location that is inaccessible to children and others not 
qualified to use the tool. 

(1) WEAR EYE PROTECTION. 
(2) DO NOT REMOVE JAMCUT OFF PIECES UNTIL BLADE HAS STOPPED. 
(3) MAINTAIN PROPER ADJUSTMENT OF BLADE TENSION, BLADE GUIDES, AND 

TRUST BEARING. 
(4) ADJUST UPPER GUIDE TO JUST CLEAR WORKPIECE. 
(5) HOLD WORKPIECE FIRMLY AGAINST TABLE 
 

Material to be cut  
The tool is intended to cut matter material like steel. Iron, copper, etc. NEVER USE THIS TOOL TO 
CUT WOOD AND EXPLOSIVE METAL MATERIAL.   
USE A CORRECT PLUG  
As different countries may use different plug, so the user shall install the right plug approved in 
your country. 
 

GROUNDING INSTRUCTIONS 
In the event of a malfunction or breakdown, Grounding provides a path of least resistance for  

Electric current to reduce the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord having 
An equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a matching 
outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. 

Do not modify the plug provided - if it will Not fit the outlet, have the proper outlet installed 
By a qualified electrician. Improper connection of the Equipment-grounding conductor can result in a 
Risk of electric shock. The conductor with Insulation having an outer surface that is green  
With or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor. If repair or  
Replacement of the electric cord or plug is Necessary, do not connect the Equipment-grounding 
conductor to a live Terminal. Check with a qualified electrician or service Personal if the grounding 
instructions are not Completely understood, or if in doubt as to Whether the tool is properly grounded. 
 
 

 
 FIG B 

 Portable band saw  

FIG4 Adjusting the cutting angle 
The band saw can cut an angle varying from 0° to 
45°. Slacken the Locking Handle (K of FIG9) and  
Turn the Bow-Saw (L of FIG9) until the scale to the 
 Desired angle. Then Tighten the Locking Handle. 

   

                                                                                                 

FIG5 Blade replacement 
Raise saw head to vertical position and open the blade 
 Guards. Loosen tension screw knob (A of FIG5) sufficiently to allow 
 The saw blade to slip off the wheels. Install the new blade  
 With teeth slanting toward the motor as follows: 
1. Place the blade in between each of the guide bearings (N of FIG5). 
2. Slip the blade around the motor pulley (bottom) with the left hand and hold in 

position.
3. Hold the blade taut against the motor pulley by pulling the blade upward with 

the right hand, which is placed, at the top of the blade. 
4. Remove left hand from bottom pulley and place is at the top aide of the blade  

to continue the application on the upward pull on the blade. 
5. Remove right hand from blade and adjust the position of the top pulley to  

permit left hand to slip the blade around the pulley using the thumb. Index   
and little finger as guides. 

6. Adjust the blade tension knob (M of FIG5) clockwise until it is just right   
enough so no blade slippage occurs. Do not tighten excessively. 

7. Replace the blade guards. 
8. Place 1-2 drops of oil on the blade.
Transportation 
Before transporting the tool, be sure to lock the upper  
And lower side as shown in FIG.6. 
Then lift the tool as shown in FIG.7. 

FIG4

P o rtab le b an d  saw  

FIG6

FIG7

K

L

N

M

FIG5

LOCKED POSITION

Afbeelding 3

Afbeelding 4

AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FIG 1 
This view shows the: 
Machine body  (A) Handle         (B) 
Set Screw     (C) Set Bracket    (D)    
Rod           (E) Locking Handle (F) 

  )G(           looT
Your cutting machine is provided with Manual cutting 

(As clearly shown in Fig 3) 

MANUAL CUTTING 
When manual cutting slacken the screw 
(C of Fig.1) And turn the Handle (B of Fig1)  
To suitable position. Then tighten the screw.   

  2 GIF
TO start the machine move switch (H of FIG2) to ON (I)  
Position Press the button (B of FIG1) while manual Cutting. 

! WARING: WHEN THE TOOL IS NOT IN USE. THE SWITCH SHOULD BE LOCKED  

IN THE OFF (O) POSTION. 

ADJUSTMENTS
FIG8 Adjusting the distance Set Bracket 
If you have to cut several pieces, all the same length, 
Use the Set Bracket (D of FIG1) provided with the band saw. 
In order to avoid repeating the measurements.  

FIG7 Adjusting the blade guide 
Your cutting machine is provided with a sliding guide (I of FIG3) 
 With built-in protection, which guides the part of the blade  
Necessary to make the cut, and at the same time, protects the 
 Part of the blade not in use .To do this, simply slacken the  
Locking Handle (J of FIG3) and Slide the blade guide (I of FIG3) 
So as to bring it closer to or farther from the piece that is to be cut. 

P o rtab le b an d  saw  

FIG3

A
D

F
G

B

Fig1.

C

E

Fig2.

H

I J

Afbeelding 2
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7.8 zaagBlad vervangen

Waarschuwing!
Zorg er altijd voor dat de machine spanningsloos is voordat u 
onderhouds,- reparatie- of stelwerkzaamheden uitvoert.

1. Plaats de zaagarm verticaal.
2. Verwijder de zaagbladbeschermkap.
3. Draai de knop voor de zaagbladspanning (M) losser. 
4. Verwijder het zaagblad van de wielen en de geleiding (draag hierbij 

handschoenen).
5. Controleer het nieuwe zaagblad. Gebruik alleen onbeschadigde bladen. 
6. Plaats het nieuwe zaagblad in de geleiding (N) en om de wielen. Let erop dat u 

het zaagblad in de juiste richting plaatst. Dit wordt aangegeven op de machine.
7. Draai de knop voor de zaagbladspanning weer aan tot de juiste bladspanning.  
8. Plaats de beschermkap weer terug en sluit de zaagmachine weer aan op de 

voeding. 
9. U kunt een nieuw zaagblad het beste even laten ‘proefdraaien’. Laat de machine 

even lopen zonder te zagen en voer daarna wat tests uit. 

7.9 zaagBladKeuze

7.10 materIaalstop
Door de materiaalstop te gebruiken kunt u stukken steeds op dezelfde lengte zagen. 
• U verplaatst de materiaalstop door de schroef los te draaien met de bijgeleverde inbussleutel. 
• Schroef de stang op de klem en draai de moer aan.

8. afstellen

8.1 verstellen van de BracKet voor de zaaggeleIdIng
De machine is voorzien van een verstelbaar bracket voor de zaaggeleiding die met een borghendel is vastgezet. 
Hiermee is het mogelijk de stand van de arm snel aan te passen aan de omstandigheden. Plaats de arm altijd zo 
dicht mogelijk op het werkstuk voor de beste resultaten. Alleen de geleiding links bij de zaagarm kan op deze manier 
versteld worden. Aan de rechterzijde is de stand van de geleiding onbeweeglijk.

1. Draai de borghendel (J) los en verschuif de bracket (I) bij grote 
werkstukken tot ca. 2.5 cm ruimte overblijft tot het werkstuk. Draai 
de hendel weer vast.

2. Bij kleine werkstukken moet de bracket zo dicht mogelijk op het 
werkstuk geplaatst worden. De aangepaste positie van de geleiding 
zorgt in beide gevallen voor een goed resultaat.

Waarschuwing!
Zorg er altijd voor dat de machine spanningsloos is alvorens 
onderhouds,- reparatie- of stelwerkzaamheden uit te voeren.

 Portable band saw  

Running in the blade 

To safe guard the life and quality of a New blade, the first two or three cuts must be made 
Exerting slight pressure on the piece so that the Cutting time is almost twice the one normally   
Needed (see cutting table)  

 

Correct positioning of the piece in the clamp 

: Pieces to be cut must always be held firmly in The clamp, directly between the two jaws and  
Without inserting other objects. Were profiles, flat? Bars or particular shapes to be cut, refer to the  
Examples in fig .B 

To cut a long work piece, use roll stand to support it.  
 
Choosing the blade Fig c 
Warning: 
1. NEVER USE BANDS WHICH ARE DAMAGED OR DEFORMED. 
2. NEVER CLEAN THE SAW BAND WHILST IT IS IN MOTION 
The choice of the right blade and its tooting Depends on the type of material you have to cut  
And on its section. Your band saw is fitted with a 1735mm x 13mm, 0.9mm thick metal  blade,  
However, blades with 6 or 14 teeth per inch are Also available for special cutting  
Requirements, indicated in the “cutting table”(fig c). 
 

Maintenance 

1. Be careful: before every cleaning or maintenance operation, ensure that the plug is not in the 
electric supply socket. 

2. Keep the cutting machine free from residue by means of a vacuum cleaner or a brush, passing it also over the blade guides. 

Keep the band saw in good condition: if it is not to be used for a long time, put it away in its original packing in a damp-free 

place. In these cases it is advisable to slacken the blade so as not to keep it under tension unnecessarily. 
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Fig C 

FIG4 Adjusting the cutting angle 
The band saw can cut an angle varying from 0° to 
45°. Slacken the Locking Handle (K of FIG9) and  
Turn the Bow-Saw (L of FIG9) until the scale to the 
 Desired angle. Then Tighten the Locking Handle. 

   

                                                                                                 

FIG5 Blade replacement 
Raise saw head to vertical position and open the blade 
 Guards. Loosen tension screw knob (A of FIG5) sufficiently to allow 
 The saw blade to slip off the wheels. Install the new blade  
 With teeth slanting toward the motor as follows: 
1. Place the blade in between each of the guide bearings (N of FIG5). 
2. Slip the blade around the motor pulley (bottom) with the left hand and hold in 

position.
3. Hold the blade taut against the motor pulley by pulling the blade upward with 

the right hand, which is placed, at the top of the blade. 
4. Remove left hand from bottom pulley and place is at the top aide of the blade  

to continue the application on the upward pull on the blade. 
5. Remove right hand from blade and adjust the position of the top pulley to  

permit left hand to slip the blade around the pulley using the thumb. Index   
and little finger as guides. 

6. Adjust the blade tension knob (M of FIG5) clockwise until it is just right   
enough so no blade slippage occurs. Do not tighten excessively. 

7. Replace the blade guards. 
8. Place 1-2 drops of oil on the blade.
Transportation 
Before transporting the tool, be sure to lock the upper  
And lower side as shown in FIG.6. 
Then lift the tool as shown in FIG.7. 

FIG4

P o rtab le b an d  saw  

FIG6

FIG7
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M

FIG5

LOCKED POSITION

Afbeelding 5

Afbeelding 6

AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FIG 1 
This view shows the: 
Machine body  (A) Handle         (B) 
Set Screw     (C) Set Bracket    (D)    
Rod           (E) Locking Handle (F) 

  )G(           looT
Your cutting machine is provided with Manual cutting 

(As clearly shown in Fig 3) 

MANUAL CUTTING 
When manual cutting slacken the screw 
(C of Fig.1) And turn the Handle (B of Fig1)  
To suitable position. Then tighten the screw.   

  2 GIF
TO start the machine move switch (H of FIG2) to ON (I)  
Position Press the button (B of FIG1) while manual Cutting. 

! WARING: WHEN THE TOOL IS NOT IN USE. THE SWITCH SHOULD BE LOCKED  

IN THE OFF (O) POSTION. 

ADJUSTMENTS
FIG8 Adjusting the distance Set Bracket 
If you have to cut several pieces, all the same length, 
Use the Set Bracket (D of FIG1) provided with the band saw. 
In order to avoid repeating the measurements.  

FIG7 Adjusting the blade guide 
Your cutting machine is provided with a sliding guide (I of FIG3) 
 With built-in protection, which guides the part of the blade  
Necessary to make the cut, and at the same time, protects the 
 Part of the blade not in use .To do this, simply slacken the  
Locking Handle (J of FIG3) and Slide the blade guide (I of FIG3) 
So as to bring it closer to or farther from the piece that is to be cut. 

P o rtab le b an d  saw  

FIG3

A
D

F
G

B

Fig1.

C

E

Fig2.

H
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8.2 BIjstellen van de zaaggeleIdIng

Waarschuwing!
Bijstelling van de zaaggeleiding moet gebeuren terwijl de machine zonder beschermkap draait. Laat deze 
werkzaamheden alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.

1. Zet de zaagarm in de verticale positie. 
2. Controleer of de zaagspanning correct is. Verwijder de beschermkap door de schroeven los te draaien.
3. Laat de machine draaien en controleer de loop van het zaagblad.
4. Zet de machine uit en haal de steker uit de netspanning. 
5. Maak de zeskantschroeven los en draai de stelschroeven een kwartslag naar rechts om het  zaagblad dichter tegen 

het wiel aan te laten lopen, naar links om het zaagblad verder van het wiel af te laten lopen. 
6. Draai de zeskantschroeven weer vast en plaats de beschermkap terug.

8.3 slechte zaagsnedes
De machine is in de fabriek afgesteld en er zijn een aantal tests uitgevoerd om goede resultaten te waarborgen.  
Bij slechte resultaten moet u als volgt handelen:
1. Slechte resultaten zijn vaak te wijten aan een versleten zaagblad. Vervang versleten zaagbladen meteen.
2. De machine is voorzien van vaste rollagers. Om goede resultaten te waarborgen, kunt u deze het beste elke 3 tot 6 

maanden vervangen, al naar gelang het gebruik.
3. Een slechte snede kan ook worden veroorzaakt doordat de rollagers los raken. Draai de lagers stevig vast om dit te 

verhelpen.

9. onderhoud

9.1 KoolBorstels controleren en vervangen

Waarschuwing!
Zorg er altijd voor dat de machine spanningsloos is alvorens onderhouds,- reparatie- of stelwerkzaamheden 
uit te voeren.

1. Verwijder eerst de rubberen afdichting. De levensduur van de koolborstels is afhankelijk van de belasting van de 
motor. Controleer de borstels de eerste keer na 50 uur gebruik. Als ze nog voldoen is het aan te raden de borstels 
opnieuw na elke 10 uur gebruik te controleren.

2. De borstelhouders bevinden zich in de motorbehuizing, tegenover elkaar. Als de borstels versleten zijn of de veer 
of de shuntwikkeling beschadigd is, moet u beide borstels vervangen. Als de borstels nog goed zijn, let er dan op 
dat u ze op dezelfde wijze terugplaatst.  
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 10. proBlemen oplossen

Probleem Oorzaak Oplossing
Motor start niet of stopt abrupt Geen voeding Controleer de steker

Te hoge spanning Laat de schakelaar los en druk deze opnieuw in

Defecte motor, schakelaar, voedingskabel 
of steker

Laat dit door een elektricien controleren

Machine raakt vaak overbelast Motor wordt te heet Controleer of de luchttoevoer naar de motor is 
geblokkeerd en laat de machine even onbelast 
lopen

Arm wordt te snel omlaag gebracht Verlaag de druk

Motor is defect Laat de motor controleren door een elektricien

Machine trilt heftig Machine staat niet op een vlakke 
ondergrond.

Zorg dat de ondergrond vlak is

Zaagblad is gescheurd Vervang het zaagblad direct

Te grove zaagsnede Verlaag de druk op de arm en de zaagsnelheid

Verstek niet accuraat Aanslag voor verstek niet juist ingesteld Stel de aanslag correct in met een verstelbare 
blokhaak of hoekmeter

Bladgeleiding niet goed ingesteld Stel de rollagers zo in dat deze het zaagblad net 
raken

Zaagsneden zijn niet recht Druk diepteaanzet te hoog Verlaag de druk

Aanslag voor 90° niet juist ingesteld Pas de aanslag zo aan dat het blad loodrecht op de 
snelspanklem staat

Zaagblad niet geschikt voor werkstuk Raadpleeg de labels op de machine voor het juiste 
zaagblad en zaagsnelheid

Bladgeleiding niet goed ingesteld Stel de rollagers zo in dat deze het zaagblad net 
raken

Werkstuk niet goed geklemd in 
snelspanklem

Controleer of het werkstuk goed geklemd is

Zaagbladspanning te laag Pas de zaagbladspanning aan

Zaagsneden zijn ruw Zaagblad is bot of verkeerd zaagblad 
voor werkstuk

Raadpleeg de labels op de machine voor het juiste 
zaagblad en zaagsnelheid

Druk diepteaanzet te hoog Verlaag de druk

Zaagbladspanning te laag Pas de zaagbladspanning aan
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11. onderdelenteKenIngen en -lIjst
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Nr. Beschrijving Aant. Nr. Beschrijving Aant.
1 Motor 1 56 Bus 1

2 Kabel 1 56A Trapeziumschroef 1

3 Schroef 4 57 Knop 2

4 Seegerring 4 58 As-bus 1

5 Sluitring 4 59 Hendelstang 1

7 Motorvliegwiel 1 60 Klembasis 1

8 Sluitring M6 1 61 Vergrendeling 1

8A Schroef 1 62 Schroef 1

9 Beugel 1 62(1) Sluitring 1

10 Loopwiel 1 63 Schroef 6

11 Lager 2 63(1) Sluitring 1

12 Schroef 1 64 Rubberen voet 4

13 Beschermkap zaagblad 1 65 Basis 1

14 Schroef 4 66 Moer 1

15 Schroef 4 67 Bout 1

16 Sluitring 4 68 Stang materiaalaanslag 1

17 Stelschroef 1 69 Materiaalaanslag 1

17A Geleideblok bladspanning 1 70 Schroef 1

17B Geleider 2 71 Schaalverdeling 1

18 Sluitring 4 72 Schroef 1

M3

M4

M5

M6

M7

M3

M8

M9

M10

M9

M1 M2

M11

M12

M13

M15

M19

M21

M22
M23

M20

M17

M14

M16

M18

M19A

Afbeelding 9



14 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDENWIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

19 Seegerring 4 73 Schroef 2

20 Schroef 4 74 Sluitring 2

21 Diepte-aanslag 1 75 Schroef 1

22 Hendel 1 75(1) Sluitring 1

23 Kunststof buis 1 76 Moer 1

24 Frame 1 76(1) Bus 1

25 Moer 2 77 Schroef 1

26 Sluitring 2 78 Vergrendelingspen 1

27 Schroef 2 79 Moer 1

28 Sluitring 2 80 Moer 1

29 Schroef 1 81 Moer 1

30 Sluitring 1 82 Bout 1

31 Spanenafdekking 1 83 Veer 1

32 Plaat zaaggeleiding 1 84 As 1

32A Lager 1 85 Plaat voor verstek 1

32B Pen 1 86 Sluitring 1

33 Sluitring 2 M1 Hoofdas 1

34 Lager 2 M2 Spie 1

35 Lager 2 M3 Lager 2

36 As 2 M4 C-ring 1

37 Moer 2 M5 Tandwiel 1

38 Sluitring 2 M6 Spie 1

39 Zaagarm 1 M7 Tandwielas 1

40 Lager 2 M8 Tandwielkast 1

41 Pen 2 M9 Lager 2

42 Sluitring 2 M10 Olie-afdichting 1

43 Sluitring 2 M11 Tandwiel 1

44 Lager 2 M12 Bovenste deel afdekking 1

45 Lager 2 M13 Schroef 1

46 As 2 M14 Moer 1

47 Linker zaagbladbeschermkap 1 M15 Ventilator 1

48 Bout 1 M16 Schroef 1

49 Schroef 1 M17 Printplaat 1

50 Klemplaat 1 M18 Olie-afdichting 1

51 Handwiel 1 M19 Motor 1

52 Sluitring 1 M20 Schakelaar 1

53 Sluitring 8 M21 Onderste deel afdekking 1

54 Klem 1 M22 Plug 1

54A Schroef 1 M23 Kabel 1

55 Schroef 1
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12. eleKtrIsch schema

Aanduiding Beschrijving 1 Beschrijving 2 Type
SB1 Hoofdschakelaar IP54:250V AC TR26-21-C-13D/L SM-8

SQ1 Microschakelaar VMN-15,15A 20.5A 125 / 250V AC CE ZIPPY

FR1 Overbelastingsbeveiliging 3.7A / 250V AC CE

M Motor 1000W / 230V, IP54

Netsnoer AC 600V, 10A, 3G/0,75 mm

Item Specifications Item Specifications 

Voltage   230 V Blade size 13 x 0.65 x 1440mm 

 munimulA waS-woB )W008(  rotoM

Cutting

capacity 90°

Circular bar: 100mm, rectangular bar: 

100 x100mm 

Dimension 650 mm x 310 mm x 480 mm 

Cutting

capacity 45°

Circular bar: 65mm, rectangular bar: 

60 x 65mm 

Packing 724 mm x 375 mm x 446 mm 

Function Manual Cutting   Optional 

Accessories: 

Machine Stand 

Blade speed 35~80 MPM NOISE LEVEL The noise level for the tool is 
about 60 dB (A)

Item Description Description and function Technical data 
1    SB1 TR26-21C-13D/L SM-8 

4P Switch with lighe 
IP54:250Vac             CE 

2 Supply Cable Ac 600V, 10A,3G/0.75mm for 
850W motor 

3     M motor 850W/230V,IP54 

4    SQ1 ZIPPY 
Micro Switch,VMN-15,15A 

20.5A 125 / 250 Vac        CE

5    FR1 Over Load 3.7A / 250 Vac          CE 

CIRCUIT  DIAGRAM 

ELECTRICAL PART LIST 

Afbeelding 10
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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, punt 1A 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:

HU 100 PB

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

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

en voldoet aan de fundamentele vereisten van:

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

Veghel, Nederland, september 2014

L. Verberkt
Directeur



18 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDENWIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN



19WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDENWIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN



20
14

 V
1


