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Afkortzaagmachine HU 315 PSK 
 
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 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.  
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24. Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische 
uitrusting, motor e.d. 

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

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

 
Extra veiligheidsvoorschriften 
Denk er steeds aan dat: 
- bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine "UIT" moet staan en de machine spanningsloos 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. 
 
Waarschuwing! 
Volg de vermelde veiligheidsvoorschriften nauwgezet op om veilig werken met de machine te waarborgen en 
houd u aan de geldende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische onderdelen en het voorkomen 
van elektrocutie, ongelukken, explosies en brand. 
 
 
2. Kenmerken 
2.1 Beschrijving van de machine 
De HU 315 PSK afkortzaagmachine kan verschillende profielen van verschillende afmetingen zagen, zowel 
recht als in verstek. De machine is uitgerust met een automatische zelfsluitende en openende 
zaagbladbeschermkap. De zaagkop wordt door middel van een hendel naar boven en beneden bewogen. In 
de hendel zit een microschakelaar waarmee de machine kan worden in- en uitgeschakeld.De microschakelaar 
dient tevens als noodstop. 
 
Lees deze handleiding voor gebruik goed en zorgvuldig door. Gebruik de machine pas als u de werking goed 
kent en alle belangrijke bedieningselementen weet te vinden. 
 
2.2 Technische kenmerken 
Zaagbladdiameter ....................................................................................................................................  325 mm 
Zaagsnelheid ............................................................................................................................  25 – 50 omw/min 
Zaagbladopname.........................................................................................................................   2 x 11 x 63 mm 
Max. klemopening....................................................................................................................................   149 mm 
Hoofdmotor ...................................................................................................................................0,18 – 0,75  kW 
Koelpomp .................................................................................................................................................0,09  kW 
Gewicht ......................................................................................................................................................  250 kg 
 
      
90° 105 mm 95 x 95 mm 120 x 90 mm 55 mm 50 x 50 mm 
45° 105 mm 90 x 90 mm 100 x 85 mm 45 mm 40 x 40 mm 

Wijzigingen voorbehouden. 
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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 

• De operateur moet de gebruikershandleiding goed en zorgvuldig doorlezen. Vooral het gedeelte m.b.t. de 
veiligheidsvoorchriften en de functie van de verschillende machinedelen verdienen extra aandacht. 

• Alleen geautoriseerde operateurs mogen de machine bedienen. 
• De machine voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften. Het verwijderen of aapassen van 

veiligheidsinrichtingen zoals de zaagbladbeschermkap en de noodstop is niet toegestaan. 
• Controleer voordat u de machine aansluit of het voltage van machine en stroombron overeenkomen. 
• Druk in een noodgeval meteen op de noodstop en zet de hoofdschakelaar van de machine uit. 
• Draag altijd een veiligheidsbril. 
• Wees voorzichtig met het afstellen van de machine als deze onder spanning staat (hoofdschakelaar aan). 
• Gebruik de machine alleen in een schone, goedverlichte ruimte. 
• Voer regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit om de machine in optimale conditie te houden. 
• Gebruik de machine alleen voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld is. 

 

Stekker uittrekken! 
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact als u onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden aan de machine wilt uitvoeren. 

 
 
4. Transport en installatie 

 
Waarschuwing!  
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u met de machine gaat werken. 

Controleer bij ontvangst de verpakking en inhoud op compleetheid en (transport)schade. Beschadigde of 
incomplete machines mogen niet worden gebruikt! 
 
4.1 Transport 

• De machine is voorzien van oogbouten. Gebruik hijskabels of –banden en een hijsinstallatie met 
voldoende capaciteit om de machine op te hijsen. 

• Bepaal waar de machine wordt geplaatst. Laat genoeg ruimte vrij rond de machine om op een veilge 
manier te werken en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. 

• Plaats de machine op een stevige, stabiele en vlakke ondergrond. Gebruk ankerbouten om de machine op 
het fundament vast te maken. 

 
4.2 Installatie 
Als de machine op zijn plek staat: 
• Verwijder de schroef uit de zaagkop. 
• Monteer de hendel van de zaagbeweging op de zaagkop. Gebruik om een borgmoer om alles stevig aan 

elkaar te monteren. 
• Schuif de plastic leiding die van de koelpomp komt over de kraan bovenop de zaagbladbeschermkap. 
• Controleer of er voldoende olie in de kop zit. Vul bij, indien noodzakelijk. 
• Controleer of er voldoende koelvloeistof is. Vul bij, in dien noodzakelijke. 
• Monteer het zaagblad. 
• Sluit de machine op de stroomtoevoer aan. 
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4.3 Koelvloeistof 
De machine is uitgerust met een koelinrichting. Vul het reservoir met een mengel van olie en water in de 
verhouding 1:10 of 1:20, afhankelijk van het te zagen materiaal. Voeg de olie voorzichtig aan het water toe en 
roer continu. De ulopening bevindt zich aan de achterkant van de machinevoet. Het reservoir heeft een 
capaciteit van ongeveer 1,2 liter.  

De koelvloeistof circuleert door de machine, het overgrote deel stroomt via een filter terug het reservoir in. 
Zorg ervoor dat de uitloop van de koeling openstaat als u koelvloeistof tijdens de bewerking gebruikt. 
 
4.4 Machine aansluiten op de stroomtoevoer 

 

Waarschuwing!  
Controleer voor het aansluiten op de stroomvoorziening of het voltage van de stroombron en die 
van de machine overeenkomen. Controleer dat de hoofdschakelaar uit staat. Ook de 
motorschakelaar moet uit staan. Pas na deze controles mag de machine aan de stroomtoevoer 
worden aangesloten. 

De machine mag alleen door een gekwalificeerd electricien op de stroomtoevoer worden aangesloten. 

KOELPOMP 
De leiding moet door de koppelmoer worden geleid. De pluggen kunnen dan op de sluiting met de koelpomp 
worden geschoven. Sluit de koelpomp op basis van het elektrisch schema aan. Trek de leiding ver genoeg 
door om een kleine lus bij de pomp over te houden. Draai dan de koppelmoer vast. 
 
MOTOR 
De motor beschikt over twee toerentallen. Sluit de motor op basis van het elektrisch schema aan. Controleer 
of de draairichting van de zaagas correspondeert met de richting aangegeven door de pijl op de 
zaagbladbeschermkap. Bij een foute draairichting moeten 2 fasen worden omgewisseld. 

Refereer aan de elektrisch schema’s (Afb. A  t/m C) voor de verschillende verbindingen. 

Naam Beschrijving Type Aantal 
F1 (200~240V) Zekering 10*38-AM-8A 3 
F1 (380~415V) Zekering 10*38-AM-6A 3 
F1 (440~480V) Zekering 10*38-AM-6A 3 
F1 (575~600V) Zekering 10*38-AM-4A 3 
F2 Zekering 10*38-AM-1A 3 
F4, F5 Zekering 10*38-GL-2A 2 
F6 (200~240V) Thermisch relais RHN-10A 3.5-5.0A 1 
F6 (380V~415V) Thermisch relais RHN-10A 2.4-4.3A 1 
F6 (440V~480V) Thermisch relais RHN-10A 1.8-2.7A 1 
F6 (575~600V) Thermisch relais RHN-10A 1.8-2.7A 1 
H1 Controlelamp spanning aan D22 24V 1 
K1 Elektromagnetische schakelaar CN-16 3A1B AC24V 1 
M1 Motor  1 
M2 Motor koelpomp  1 
Q1 Hoofdschakelaar TO-2-1/V/SVB-SW 1 
S1 Schakelaar toerental CA10-A441-EG-G221 1 
S2 Schakelaar in hendel A-20GW 1 
T1 Trafo 0.200.208.220.230.240/0.19(80VA) 0.24(40VA) 1 
T1 Trafo 0.220.380.400.415.440/0.19(80VA) 0.24(40VA)/0 1 
T1 Trafo 0.380.400.460.480/0.19(80VA) 0.24(40VA) 1 
T1 Trafo 0.480.575.600/0.19(80VA) 0.24(40VA) 1 
X1, X2 Zitting van zekering 10x38x3P 2 
X3, X5 Zitting van zekering 10x38x3P 2 
X6 Contactblok BNH-15MW 12 
X6 Kopplaat BNE 15W 1 
X7 Contactblok TB-12 1 
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4.5 Montage aanslag 
Afbeelding 1 – Onderdelen aanslag 

1 Aanslag 4 Steun met schaalverdeling 6 Zaagblad 
2 Arm 5 Tafel 7 Borgschroef
3 Stelblok     

Monteer de arm (2) op het nulpunt van de steun met schaalverdeling (4). Plaats de steun in de opening van 
het onderstel. Maak de steun vast wanneer de aanslag (1) net het zaagblad raakt. 
 
 
5. Voorbereiden op gebruik 
5.1 Machineonderdelen 
Microschakelaar zaagbeweging: Microschakelaar in de handgreep van de hendel van de zaagbeweging. De 
motor en de koelpomp worden ingeschakeld als deze schakelaar wordt ingedrukt. De schakelaar dient tevens 
als noodstop. Bij problemen of noodsituaties tijdens een zaagcyclus moet u deze schakelaar meteen loslaten. 
De motor zal onmiddellijk tot stilstand komen. Keuzeschakelaar toerental motor: De schakelaar kent de 
standen Low-Off-Hi(gh). De schakelaar bevindt zich bovenop de motor. Het te kiezen toerental is afhankelijk 
van het te zagen materiaal. 
 
5.2 Afstellen klem 
De machine is uitgerust met een zelfcentrerende klem met 4 verstelbare bekken. Deze bekken moeten dicht 
op het zaagblad worden geplaatst. Beweeg daartoe de zaagkopzo ver mogelijk naar beneden. Stel elke bek 
met een 8-mm sleutel af.  

Bij het zagen van kleine werkstukken moet een stuk afvalhout van dezelfde grootte/dikte als het werkstuk in 
de rechterkant van de klem worden geplaatst om losschieten van het werkstuk te voorkomen. Klem het 
werkstuk altijd stevig vast. 
 
5.3 Zaagblad monteren 

 
Waarschuwing!  
Draag altijd handschoenen ter bescherming als u het zaagblad vervangt. 

1. Zet de hoofdschakelaar Uit 
2. Plaats de zaagkop in de hoogste positie. 
3. Open de zaagbladbeschermkap. 
4. Draai de schroef (M12) van de zaagas los en verwijder de flens. 
5. Verwijder het zaagblad. 
6. Reinig de zaagas en de flens. 
7. Voer stap 1 t/m 6 in omgekeerde volgorde uit om het zaagblad te monteren. 

  

Let op! 
Let op de draairichting van het zaagblad. Deze wordt met een pijl op de 
zaagbladbeschermkap aangegeven. Bij een foutieve draairichting moeten 2 fases van de 
motor worden omgedraaid. Controleer de instelling van de zaagdiepte. Let erop dat het 
zaagblad goed tegen de flens wordt geplaatst. 

De keuze van het zaagblad is afhankelijk van de afmetingen van het materiaal en het soort materiaal. 
Onderstaande tabel is een richtlijn voor de zaagbladkeuze voor het zagen van zachtstaal. Voor het zagen van 
gelegeerd staal of rvs moet een zaagblad met een fijnere tandsteek worden gebruikt. Zie tabel. 
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massief 10 / 15 15 / 20 20 / 25 25 / 35  
hol 1 2 3 4 
3 hol    
4  hol   
5   hol  
6    hol 
8 massief    
10  massief   
12   massief  Ta

nd
st

ee
k 

15    massief
 
5.4 Zaagdiepte afstellen 
1 Zaagblad 4 Eindschakelaar max. zaagdiepte 
2 Eindschakelaar min. zaagdiepte 5 Moer voor instellen max. zaagdiepte
3 Moer voor instellen min. zaagdiepte   
 
Net onder het zaagblad bevinden zich een stelschroef en een borgmoer. Draai de borgmoer los en stel de 
schroef naar boven of beneden af zodat het zaagblad helemaal door het zaagblad zaagt. Draai de borgmoer 
weer vast. 

 

Let op! 
Deze handeling moet steeds worden uitgevoerd als het zaagblad wordt vervangen of 
indien een verstekhoek wordt ingesteld. 

 
5.5 Zaaghoek instellen 
De machine kan zowel links als rechts in verstek zagen (45°). Ga als volgt te werk: 
1. Duw de klemhendel van de zaagtafel naar links. 
2. Plaats de tafel in de gewenste hoek. De hoek kunt u aflezen op de schaal. 
3. Duw de klemhendel naar rechts om de tafel in de gewenste hoek te klemmen. 
 
5.6 Zaagsnelheid 
De HU 315 PSK is uitgerust met een 2-toerenmotor. Het toerental wordt door middel van een 
keuzeschakelaar ingesteld. Kies een laag toerental voor het zagen van buizen en vormen uit zachtstaal. Het 
hoge toerental is geschikt voor het zagen van non-ferro metalen, synthetisch materiaal of dunwandige stalen 
buizen. 
 
 
6. Bediening 
Als u de machine volledig heeft ingesteld zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, dan kan er een 
bewerking worden uitgevoerd. 

1. Zet de hoofdschakelaar Aan. 
2. Kies het juiste toerental en zaagblad. 
3. Klem het werkstuk. 
4. Pak de hendel van de zaagbeweging vast en beweeg de zaagkop naar beneden tot net boven het 

werkstuk. 
5. Druk op de schakelaar in de handgreep. 
6. Let erop dat er koelvloeistof vrijkomt. 
7. Beweeg de zaagkop nog verder naar beneden en zaag met een vloeiende beweging door het werkstuk. 
8. Laat de schakelaar los 
9. Beweeg de zaagkop weer naar boven. 
10. Haal het werkstuk uit de klem 
11. Herhaal de stappen 2 t/m 10 voor elk volgend werkstuk dat u wilt zagen. 
12. Zet de hoofdschakelaar Uit als u klaar bent. 
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Waarschuwing!  
Laat bij problemen of noodgevallen meteen de schakelaar in de handgreep los! 

 
 
7. Probleemoplossing  
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Machine niet aangesloten Sluit de machine aan. Controleer de stroomtoevoer en 
–kabel 

Trafo doorgebrand Meet de trafo met een multimeter door. Vervang indien 
noodzakelijk 

Schakelaar voeding kapot, niet 
aangesloten 

Meet de schakelaar en bedrading met een mutimeter 
door 

Machine doet het 
niet 

Faseomzetter beschadigd Meet met een multimeter door. Vervang indien 
noodzakelijk 

Eén of meer fases niet goed 
aangesloten. 

Meet met een multimeter de drie fases door 

Elektromagnetische schakelaar 
niet goed aangesloten 

Meet met een multimeter de schakelaar door. Vervang 
deze als 1 of meer draden niet aangesloten zijn 

Motorschakelaar kapot Toerental kan niet gewijzigd worden, vervang e 
schakelaar 

Motor start niet 

Kortsluiting motor of kapot Meet met een multimeter de drie fases door. Als ze alle 
drie in orde zijn, is de motor kapot. Vervang 

Onvoldoende koelvloeistof Vul bij 
Ventiel verstopt Reinig of vervang 
Uitloop koeling verstopt Reinig of vervang 
Draairichting koelpomp fout  Draai 2 fases om 

Koelpomp werkt 
niet 

Koelpomp doorgebrand Vervang 
Onvoldoende luchtdruk Verhoog de luchtdruk (6-8 kg/cm²) 
Bovenste eindschakelaar kapot, 
maakt geen contact 

Stel de schroeven op de eindschakelaar af. Vervang 
indien noodzakelijk 

Elektromagnetische klep 
verstopt of niet aangesloten 

Draai de knop van de elektromagnetische klep om te 
ien op deze werkt. Bij geen reactie, is de klep kapot. 
Vervang 

Klem gaat niet 
open 

Draad van elektromagnetische 
schakelaar los 

Meet met een multimeter elk verbindingspunt na. 
Vervang indien noodzakelijk 

Geleidingsas verroest Verwijder de roest 
Stukjes metaal rond as en 
moeren 

Reinig as en moeren 
Klem beweegt 
niet 

Openingen in klem uitgesleten Beweeg klem heen en weer. Vervang de klem als deze 
te los zit 

Verkeerd zaagblad Kies het juiste zaagblad met de juiste tandsteek voor 
het materiaal dat u wilt zagen 

Zaagblad bot Vervang 
Werkstuk niet goed geklemd Klem het werkstuk stevig vast. Draai eventueel de 

moer op het handwiel aan 
Klem versleten Vervang 
Tandwielen in zaagkop 
versleten 

Vervang 

Blad verkeerd gemonteerd Controleer de draairichting 

Bladbreuk, 
tanden breken af 

Blad zit los Maak het vast 
Blad trilt  Stel de juiste hoek af 
Blad te dun Vervang door dikker blad 
Klem trilt en is versleten Vervang 
Hendel van zaagtafel los Klem de hendel 

Verkeerde 
zaaghoek 

Schroeven van klem los Draai ze vast 
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8. Reiniging en onderhoud 
• Maak de spanenopvangbak schoon. 
• Vervang de olie van de tandwielkast elk half jaar. Gebruik SAE 140 of equivalent. 
• Controleer of de tandwielkast niet te heet wordt tijdens continu werken.  
• Reinig de klem. Verwijder spaanders als het kan met perslucht. 
• Werk niet met een bot of beschadigd zaagblad. 
 
 
9. Buitenbedrijfstelling 
Als de machine voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de machine als volgt buiten werking 
te stellen: 

- Koppel de machine los van de stroomtoevoer. 
- Maak het koelmiddelreservoir schoon. 
- Maak de machine voorzichtig schoon en olie hem. Dek de machine zonodig af. 
 
 
10. Afdanken 
(Bij het verstrijken van de economische levensduur of als de machine overbodig geworden is) 
 
Algemene voorschriften 

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 
afvalverwerkingsdienst. 

 

 

Let op! 
De plaatselijke voorschriften kunnen afwijken of in de loop der tijd veranderen. Informeer 
naar de meest recente voorschriften en houd u daaraan. 
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11. Onderdelenlijsten  
Afbeedling A t/m C – Elektrische schema's 
 
Afbeelding D – Aanslag 
 
Nr. Code Beschrijving Aantal 
13 H0K004 aanslag 1 
16 H0K003 arm 1 
18 H0K002 stelblok 1 
19 H0K001 maatstok 1 
 
Afbeelding E – Kop en zaagas 
 
Nr. Code Beschrijving Specificatie Aantal 
1 I3A011 kop  1 
2 I3A010 deksel  1 
3 I3C010 wormwiel  1 
5 VG0023 lager E30309J 1 
6 AQ0065 olieafdichting 55.72.9 TC 1 
7 I1K0101 afdekking lager  1 
9 ZV0029 spie 8x7x28 1 
10 I3C012 spindelas  1 
11 H0C012 stift Ø 10*28 2 
12 H0C001 beschermkap  1 
14 F10F0355 schroef M10xP1.5xL35 1 
15 VG0030 lager E32207J 1 
16 H0C006 zeskantmoer M30xP1.5 1 
17 ZK0392 revet met buitenvertanding AW-06 D30 1 
18 I3A013 deksel  1 
20 IK0031 oliepeilglas 21 mm 1 
21 ZE0010 zuiger PT 3/8” 1 
23 I3C011 wormas  1 
24 VG0014 lager E30205J 1 
25 M3C004 ring  1 
26 VG0021 lager E30305J 1 
27 M3C005 ring van lager  1 
29 M3C011 spiraaltandwiel  1 
30 M0C034 moer M20xP1.5 1 
31 I3A004 stelmoer  1 
39 ZK0258 revet met buitenvertanding AW 05 D25 1 
40 ZK0160 moer van lager An 05 1 
41 VF0018 lager TLA 2526Z 1 
43 ZK0165 moer YSF M40xP1.5 1 
44 I3C014 buis  1 
45 I3A003 spilas  2 
46 I3A005 ring  2 
47 ZK0358 moer M30xP1.5 2 
48 I3A009 spatscherm plastic 1 
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Afbeelding F – Motor 
 
Nr. Code Beschrijving Specifiatie Aantal 
1 I1MG01 motor  1 
2 H0G004 elektrische kast motor  1 
4 H0G002 montagepaat  1 
6 H0G003 deksel van elektrische kast  1 
14 H5B001 spiraaltandwiel  1 
15 ZK0390 revet met buitenvertanding AW-04, D20 1 
 
Afbeelding G – Hendel van de zaagbeweging 
 
Nr. Code Beschrijving Specifiatie Aantal 
4 H0A003 handvat van zaagbewgeing  1 
6 H0A004 huls (rubber)  1 
8 H0A006 schakelaar  1 
10 I1A001 hendel van zaagbeweging gebogen 1 
18 I3A008 veer  2 
21 I3A006 veerhouder  1 
26 I3A007 blok voor vastzetten veer  1 
 
Afbeelding H – Klem 
 
Nr. Code Beschrijving Specifiatie Aantal 
1 H7D001 spindel van klem  1 
3 H5D007 klem  2 
5 ZQ0058 olieafdichting 28.40.5 2 
6 H5K005 bek linksvoor, rechtsachter 2 
7 H5D009 as  2 
8 H5K004 bek rechtsvoor, linksachter 2 
9 H5D016 moer  1 
12 H0A017 aanwijzer  1 
14 ZV0026 spie 5 x 5 x 20 1 
16 H7D002 huis van cilinder  1 
17 ZQ0029 o-ring P34 2 
18 H1D004 zuiger  1 
19 H0C012 stift D10 x L28 4 
20 ZQ0034 o-ring P 130 2 
21 H1D005 afdekking cilinder  1 
23 ZQ0061 olieafdichting 40.62.5 1 
24 H1D008 borgmoer  1 
25 H1D007 handwiel KRN-160 1 
28 I3D001 huis van klem  1 
29 H5D002 afdekplaat  1 
30 H0D003 duwblok  1 
31 H5D004 pasblok klein 1 
34 H5D005 pasblok groot 1 
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Afbeelding I – Schaal 
 
Nr. Code Beschrijving Specifiatie Aantal 
9 ZK0267 klinknagel 2 x 5 2 
10 H0C012 stift Ø10 x 28 3 
11 H5D006 borgschroef  1 
12 H0D007 tussenring  1 
15 H0D008 klemblok  1 
16 D0A014 klemhendel  1 
17 H0A029 greep van hendel 16 mm 1 
18 I3A002 gietstuk kop  1 
19 ZP0037 smeerpunt 1/8 pt recht 2 
24 H0A016 schaal  1 
 
Afbeelding J – Zaagtafel 
 
Nr. Code Beschrijving Specifiatie Aantal 
1 H5A002 zaagtafel  1 
2 I3A016 klemplaatje  1 
3 ZK0275 stift Ø 10 x 30 1 
4 I3A015 huis voor verstek  1 
7 H5A006 oliefilter  1 
8 H0A021 revet M10.5 3 
13 ZK0023 haak M12 x P 1,75 4 
14 H9A004 blok  1 
 
Afbeelding K – Beschermkappen 
 
Nr. Code Beschrijving Specifiatie Aantal 
1 I1K003 beschermkap zaagblad  1 
2 H0K025 revet  1 
3 I1K004 beschermkap zaagblad voor  1 
4 H0K017 revet  1 
5 I1K005 beschermkap zaagblad achter  1 
6 H0K016 ring  1 
7 ZK0271 moer M30 x P1,5 1 
8 I1K007 verbindingsstuk  1 
9 H0K023 klinknagel  2 
10 H0K020 revet  2 
12 H0K024 klinknagel  1 
13 ZP0017 seegerring  1 
14 I1K006 verbindingsstuk  1 
15 H0K021 revet s-10 2 
16 H0K018 borgring  1 
17 I1K011 montageblok (zitting) verbindingsstuk  1 
18 H0K019 ring koper 2 
20 VM0100 lager LFB-1020 1 
23 I1K008 spilas  1 
24 I1K009 lang verbindingsstuk  1 
25 ZG0153 elleboogstuk  1 
26 IB0150 Verbindingsstuk koper PT 1/8 x W 3/8 1 
29 ZH0221 knop SK-38 2 
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Afbeelding L – Onderstel 
 
Nr. Code Beschrijving Aantal 
1 HBH003 voet 1 
2 HBH002 paneel 1 
7 H2H014 tussenstuk 1 
19 I1MG02 koelmotor 1 
21 H0H004 afdekking 1 
23 H0H010 beschermplaat 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
© 2008, 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) 

Industrie & Handelsonderneming Huberts bv, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Nederland, als importeur, 
verklaart hiermede geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Huvema machine: 

Afkortzaagmachine HU 315 PSK 

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

Veghel, Nederland, november 2013 

L. Verberkt 
Directeur 

NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-IEC 60204-1:2006/A1:2009, NEN-EN-IEC 61000-6-1:2007, 
NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2001/C11:2012, NEN-EN 13898:2003+A1:2009/C1:2010   

zoals vastgelegd in:

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