
HU 85 PB / HU 125 PB
BANDZAGEN



2 WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDENWIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

Inhoudsopgave
1. Algemene veiligheidsvoorschriften 3
 Extra veiligheidsvoorschriften 4
 Extra veiligheidsvoorschriften voor metaalbandzaagmachines 4
2. Kenmerken 5
3. Uitpakken en controleren van de inhoud 6
3.1 Afbeelding van de machine 6
4. Bediening 7
4.1 Waar u op moet letten als u begint 7
4.2 Zaagblad vervangen 7
4.3 Verstekzagen 8
4.4 Aanslag voor hoek opnieuw instellen 8
4.5 Werkstuk klemmen 8
4.6 Weerstand zaagarm instellen (alleen HU 85 PB) 8
4.7 Trekveer zaagarm instellen (alleen HU 125 PB) 8
5. Problemen oplossen 9
6. Elektrisch schema 10
7. Onderdelentekeningen en -lijsten 11
7.1 HU 85 PB 11
7.2 HU 125 PB 14



3WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDENWIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

BandzaagmachInes hu 85 pB / hu 125 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 hiernavolgende veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.
De machine mag op geen enkele wijze constructief gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit op 
volledig 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 risico verhogend.
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 bepaalde 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. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de 

machine uit te voeren.
17. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke 

accessoires kan bepaalde risico’s met zich meebrengen.
18. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan/uit-schakelaar op UIT (OFF) 

staat.
19. Ga nooit op de machine staan. De machine kan omvallen of  in aanraking met het snijgereedschap komen.
20. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient U deze onmiddellijk te 

vervangen of te repareren. 
21. Voedingsinrichting: het werkstuk dient tegen de draai- of looprichting van het snijgereedschap te worden 

gevoed.
22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Stop de machine en 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 spanningsloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische 

uitrusting, motor, e.d.
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25. Bewaar de originele verpakking in verband met transport of verplaatsing van de machine.
26. De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn 

verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bv. bij reparatie) worden verwijderd moet men deze vóór 
(opnieuw) ingebruiknemen 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 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).
Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen.
Laat de machine nooit onbeheerd achter.
Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en houd u hieraan. Bestudeer de toepassingsmogelijkheden en 
beperkingen van de machine en wees alert op mogelijke gebruiksrisico’s.

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:
 a) aan- / uitschakelaar
 b) zaagbladbeschermkap
 c) scharniersteun voor verstekzagen
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:
• 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.

• 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).

• 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.

• Controleer of het zaagblad en de zaaggeleiders schoon zijn.
• Inspecteer de montage en klemming van alle onderdelen en controleer of er nergens teveel speling bestaat.

Draag altijd een veiligheidsbril!
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6. Houd het werkstuk nooit met de hand vast!
• 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.
• 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.
• 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 snelspanklem stevig vast.

2. KenmerKen

Algemeen HU 85 PB HU 125 PB
Motor 230 V / 50 Hz 0,85 kW 1 kW

Traploos instelbaar toerental 30 - 80 m/min 30 - 80 m/min

Max. opening klem 105 mm 132 mm

Afmetingen zaagband 1330 x 13 x 0,65 mm 1440 x 13 x 0,65 mm

Gewicht (netto, zonder verpakking) 18,5 kg 19 kg
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Afmetingen HU 85 PB HU 125 PB
Breedte 310  mm 310  mm

Diepte 650 mm 690 mm

Hoogte 450 mm 450 mm

Snijcapaciteit HU 85 PB HU 125 PB
90° Rond 90 mm 125 mm

Vierkant 85 mm 125mm

Recht 100 x 85 mm 130 x 125 mm

45° Rond 65 mm 85 mm

Vierkant 65 mm 85 mm

Recht 60 x 65 mm 85 x 85 mm

60° Rond - 50 mm

Vierkant - 50 mm

Recht - 50 x 50 mm

3. 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.

3.1 afBeeldIng van de machIne

Toerentalregeling

Hendel met 
schakelaar

Vergrendeling

Klem

Zaagbladgeleiding

Voet

Materiaalaanslag

Handwiel 
zaagbladspanning
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4. BedIenIng

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

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!
Controleer voordat u de machine inschakelt, of het juiste zaagblad voor het werkstuk is gekozen. Alle 
beschermkappen moeten op hun plek zitten en gesloten zijn.

4.2 zaagBlad vervangen

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

• Plaats de zaagarm verticaal.
• Verwijder de zaagbladbescherming door de schroeven los te draaien. 
• Verwijder de kap door de vier schroeven los te draaien.
• Draai de knop voor de zaagbladspanning losser. 
• Verwijder het zaagblad van de wielen en de geleiding (draag hierbij handschoenen).
• Controleer het nieuwe zaagblad. Gebruik alleen onbeschadigde bladen. 
• Plaats het nieuwe zaagblad in de geleiding en om de wielen. Let erop dat u het zaagblad in de juiste richting 

plaatst. Dit wordt aangegeven op de machine.
• Draai de knop voor de zaagbladspanning weer aan. 
• Draai de schroeven weer aan. Zorg ervoor dat het zaagblad niet krom staat. 
• Plaats de kap weer terug en sluit de zaagmachine weer aan op de voeding. 
• U kunt een nieuw zaagblad het beste even laten ‘proefdraaien’. Laat de machine even lopen zonder te zagen en 

voer daarna wat tests uit. 

Op de machine wordt aangegeven welk type zaagblad geschikt is voor welk type materiaal.

Knop voor 
zaagbladspanning

Zaagbladbescherming

Zaagbladgeleiding

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

• Maak de snelspanhendel en draai de zaag in de gewenste stand met behulp van de graden-verdeling. 
Trek de snelspanhendel weer aan zodat de machine weer geborgd is.

4.4 aanslag voor hoeK opnIeuW Instellen
U stelt de aanslagen voor (verstek)zagen (45O en 90O) opnieuw in door de schroeven los te draaien en de 
excenterschijf te verdraaien tot u de gewenste hoek hebt ingesteld.

4.5 WerKstuK Klemmen
• 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.

Maak bij profielen die moeilijk te klemmen zijn gebruik van een geschikt hulpstuk.

4.6 Weerstand zaagarm Instellen (alleen hu 85 pB)
Als de zaagarm te gemakkelijk naar beneden valt, moet u de weerstand van de arm opnieuw instellen. 
Maak de contramoer van de zaagarm los en trek de spanmoer aan totdat de zaagarm weer weerstand biedt bij het 
omhoog en omlaag brengen. Draai hierna de contramoer weer aan.

4.7 treKveer zaagarm Instellen (alleen hu 125 pB)
Wanneer de zaagarm na een bewerking niet in de hoogste stand terugkomt, moet u de trekveer aanspannen. 
Zet de zaagarm in de hoogste positie en hou de arm vast. Draai de schroef van de veervork iets los en trek de 
veervork zover omhoog tot de veer meer onder spanning staat. Draai hierna de schroef goed vast aan. Controleer of 
de zaagarm weer vanzelf in de hoogste positie komt. Als dit niet het geval is trekt u de veer nog wat strakker aan.

Toerentalregeling

Moer voor instellen rem

VergrendelingExcenterschijf

Snelspanhendel

Schaalverdeling

Hoofdschakelaar
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3.7 Einspannen des Sägegutes

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß das zu sägende Material fest eingespannt ist.
Bei nicht einfach zu spannenden Profilen ist eine passende Beilage zu verwenden.

3.8 Einstellen der Reibbremse (nur PBS 84 ESC)

Sollte der Sägerahmen ihrer Montagebandsäge einmal selbständig nach unten fallen, so müssen Sie wie folgt die
Reibbremse neu einstellen.
Lösen sie die Konterhutmutter an der Aufnahme des Sägerahmens und ziehen einwenig die Spannmutter nach bis der
Sägerahmen wieder gleich schwer nach oben und unten geht. Kontern Sie danach wieder die Spannmutter mit der
Hutmutter.

3.9 Einstellen der Rückholfeder des Sägerahmens (nur PBS 124 ESC )

Falls der Sägerahmen nicht wie gewöhnlich zur Ausgangsposition zurückgeht, stellen Sie die Federspannung wie folgt
nach. Bringen Sie den Sägerahmen in die obere Stellung und halten diesen in dieser Position fest. Lösen Sie etwas die
Schraube der Federgabel und schwenken diese soweit bis die Feder leicht gespannt ist; danach sollte die Schraube
wieder fest angezogen werden. Vergewissern Sie sich, ob der Sägerahmen jetzt selbständig in die oberste Ausgangspo-
sition zurückgeht. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal.

4  Garantiebestimmungen / Serviceadresse

Wir übernehmen für Berg & Schmid Sägemaschinen eine Garantie von 12 Monaten, gerechnet vom Tag des Verkaufs an
den Verbraucher. Das Lieferdatum ist vom Verbraucher durch den Kaufbeleg nachzuweisen.
Im Rahmen der Garantie beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material - oder  Fertigungsfehler
zurückzuführen sind. Ausgeschlossen von der Garantie sind in jedem Fall Schäden die entstehen durch natürliche
Abnützung, unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung von Bedienungsvorschriften, übermäßige Beanspruchung,
Einsatz ungeeigneter Betriebsmittel sowie durch Gründe, die Berg & Schmid nicht zu vertreten hat. Die Garantie erlischt
außerdem, wenn Reparaturen oder Eingriffe durch Dritte, d.h. nicht von Berg & Schmid autorisierte Stellen erfolgen.
Garantieleistungen dürfen nur von Berg & Schmid oder von uns hierzu autorisierten Vertragswerkstätten durchgeführt
werden. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn die Maschine ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem
Zustand Berg & Schmid zur Verfügung gestellt wird.
Die Kosten für Hin- und Rücktransport trägt der Verbraucher. Sollte unerwartet an ihrer Maschine ein Defekt auftreten so
können Sie sich an unseren Maschinenservice wenden.

Sebald & Co. GmbH
Jägerstr. 2
95615  Marktredwitz
Tel:  09231 / 9988 0
Fax: 09231 / 9988 99
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5. 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 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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6. eleKtrIsch schema

Pos. Benaming Beschrijving Type

SB1 Hoofdschakelaar IP54; 250 V AC TR26-21C-13D/L SM-8

SQ1 Schakelaar op handgreep 20,5 A; 125 / 250 V AC; CE ZIPPY

FRI Overbelastingsbeveiliging 3,7A; 125 / 250 V AC; CE

M Motor 850/1200 W / 230 V, IP54

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

 
 

POS BEZEICHNUNG 1 BEZEICHNUNG 2 TYPE 
    
SB1 Hauptschalter IP54:250Vac TR26-21C-13D/L SM-8 
    
SQ1 Tastschalter Handgriff 20.5A 125 / 250 Vac   CE ZIPPY 
    
FRI Überlastschutz 3.7A / 250 Vac   CE  
    
 M Motor 850W / 230V, IP54  
    
 Anschlußkabel Ac 600V, 10A, 3G/0,75 mm 
    

- 11 -

6  Schaltdiagramm / - liste PBS 84 ESC
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7. onderdelenteKenIngen en -lIjsten

7.1 hu 85 pB
7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 84 ESC

Bedienungsanleitung für PBS 84 ESC

- 12 -
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Nr. Aantal Beschrijving Nr. Aantal Beschrijving
01 1 Motor 54A 1 Schroef

55 1 Schroef

03 4 Schroef M8x25 56 1 Huls

04 4 Veerring M8 56A 1 Spindel

05 4 Revet M8 57 2 Knop

58 1 Opname

07 1 Aandrijfwiel 59 1 As

08 1 Revet M6 60 1 Klem - onderste deel

08A 1 Schroef M6x12 61 1 Geleider

9 1 Meeneembeugel 62 1 Schroef M6x25

10 1 Loopwiel 62(1) 1 Veerring M6

11 2 Kogellager 63 6 Schroef 8x16

12 1 Schroef M8x16 63(1) 1 Veerring M8

13 1 Beschermkap 64 4 Voet

14 4 Schroef 4x8 65 1 Zaagtafel

15 4 Schroef 66 1 Moer

16 4 Veerring M5 67 1 Snelspanhendel

17 1 Schroef 8x16 68 1 As

17A 1 Geleiding 69 1 Aanslag

17B 2 Geleiding 70 1 Schroef 6x20

18 1 Revet M8 71 1 Gradenverdeling

- 13 -

7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 84 ESC
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19 4 Veerring M8 72 1 Schroef 4x8

20 4 Schroef 73 2 Schroef 6x12

21 1 Schakelaar 74 2 Excenterschijf

22 1 Handgreep 75 1 Schroef 6x35

23 1 Hendel 75(1) 1 Revet M6

24 1 Beschermkap zaagblad 76 1 Borgmoer M6

24A 1 Zaagblad 76(1) 1 Huls

25 2 Dopmoer 77 1 Schroef

26 2 Revet 78 1 Borgpen

27 2 Schroef 79 1 Dopmoer

28 2 Revet 80 1 Moer

29 1 Schroef 81 1 Moer

30 1 Revet 82 1 Snelspanhendel

31 1 Afstrijker 83 1 Veer

32 1 Steun vast 84 1 As

32A 1 Kogellager 85 1 Zaagsteun

32B 1 Pen 86 1 Revet

33 2 Revet M6 M1 1 As

34 2 Kogellager M2 1 Spie

35 2 Kogellager M3 2 Kogellager

36 2 Excenterschroef M4 1 Borgring

37 2 Dopmoer M6 M5 1 Tandwiel

38 2 Revet M6 M6 1 Spie

39 1 Steun verplaatsbaar M7 1 As met tandwiel

40 2 Kogellager M8 1 Behuizing aandrijving

41 2 Pen M9 2 Kogellager

42 2 Revet M5 M10 1 Afdichtring

43 2 Revet M6 M11 1 Tandwiel

44 2 Kogellager M12 1 Motorbehuizing

45 2 Kogellager M13 1 Schroef

46 2 Excenterschroef M14 1 Ring

47 1 Beschermkap M15 1 Ventilatiering

48 1 Snelspanhendel M16 1 Schroef

49 1 Schroef M6x12 M17 1 Platine

50 1 Klembek M18 1 Afdichtring

51 1 Draaiknop met schroefdraad M19 1 Motor

52 1 Revet M20 1 Hoofdschakelaar

53 8 Veerrevet M21 1 Behuizing hoofdschakelaar

54 1 Klem - bovenste deel M22 1 Netsnoer met steker

M23 1 Verbindingkabel
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7.2 hu 125 pB7   Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 124 ESC

Bedienungsanleitung für PBS 124 ESC

- 12 -



15WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDENWIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN WIJZIGINGEN EN T YPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

- 13 -

Ersatzteilzeichnung / - liste PBS 124 ESC

Nr. Aantal Beschrijving Nr. Aantal Beschrijving
54A 1 Schroef

55 1 Schroef

03 4 Schroef M8x25 56 1 Huls

04 4 Veerring M8 56A 1 Spindel

57 2 Knop

58 1 Opname

07 1 Aandrijfwiel 59 1 As

08 1 Revet M6 60 1 Klem - onderste deel

08A 1 Schroef M6x12 61 1 Geleider

9 1 Meeneembeugel 62 1 Schroef M6x25

10 1 Loopwiel 62(1) 1 Veerring M6

11 2 Kogellager 63 6 Schroef 8x16

12 1 Schroef M8x16 63(1) 1 Veerring M8

13 1 Beschermkap zaagband 64 4 Voet

14 4 Schroef 4x8 65 1 Zaagtafel

15 4 Schroef 66 1 Moer

16 4 Veerring M5 67 1 Snelspanhendel

17 1 Schroef 8x16 68 1 As

17A 1 Geleiding 69 1 Aanslag
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17B 2 Geleiding 70 1 Schroef 6x20

71 1 Gradenverdeling

19 4 Veerring M8 72 1 Schroef 4x8

20 4 Schroef 8x25 73 2 Schroef 6x12

21 1 Schakelaar 74 2 Excenterschijf

22 1 Handgreep 75 1 Schroef 6x35

23 1 Hendel 75(1) 1 Revet M6

24 1 Beschermkap zaagblad 76 1 Borgmoer M6

24A 1 Zaagblad 76(1) 1 Huls

25 2 Dopmoer M6 77 1 Schroef

26 2 Revet M6 78 1 Vergrendeling

27 2 Schroef 6x25 79 1 Veervork

28 2 Revet M6 80 1 Veerhouder

29 1 Schroef 81 1 Kroonmoer

81A 1 Huls

31 1 Afstrijker 81B 1 Revet

32 1 Steun vast 82 1 Snelspanhendel

32A 1 Kogellager 83 1 Veer

32B 1 Pen 84 1 As

33 2 Revet M6 85 1 Zaagsteun

34 2 Kogellager 86 2 Kogellager

35 2 Kogellager 91 1 Beugel

36 2 Excenterschroef

37 2 Dopmoer M6 M1 1 As

38 2 Revet M6 M2 1 Spie

39 1 Steun verplaatsbaar M3 2 Kogellager

40 2 Kogellager M4 1 Borgring

41 2 Pen M5 1 Tandwiel

M6 1 Spie

42 2 Revet M5 M7 1 As met tandwiel

43 2 Revet M6 M8 1 Behuizing aandrijving

44 2 Kogellager M9 2 Kogellager

45 2 Kogellager M10 1 Afdichtring

46 2 Excenterschroef M11 1 Tandwiel

47 1 Beschermkap M12 1 Behuizing motor

48 1 Snelspanhendel M13 1 Schroef 4x10

49 1 Schroef M6x12 M14 1 Ring

50 1 Klembek M15 1 Ventilatiering

51 1 Draaiknop met schroefdraad M16 1 Schroef 5x20

52 1 Revet M17 1 Platine

53 8 Veerrevet M18 1 Afdichtring

54 1 Klem - bovenste deel M19 1 Motor

M20 1 Hoofdschakelaar

M21 1 Behuizing hoofdschakelaar

M22 1 Netsnoer met steker
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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. Alle rechten voorbehouden. 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-machines:

HU 85 PB en HU 125 PB

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

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

en voldoen aan de fundamentele vereisten van:

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

Veghel, Nederland, mei 2014

L. Verberkt
Directeur
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