
Saw-Tech BV 
Willem Barentsweg 20 │ 5928 LM  Venlo │ Nederland 

T. +31 (0)77 7600280 │ F. +31 (0)77 7600288  
E. info@saw-tech.eu 

 

 

 

 

 

 

VCS-200
 

VERTICALE CONTOUR HOUTLINTZAAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INHOUDSOPGAVE 

 
 

Product Specificaties         3 
Veiligheid          4 
Accessoires en hulpstukken        8 
Inhoud van het pakket         8 
Installatie          10 
Aanpassingen          13 
Bediening          17 
Onderhoud          19 
Detailtekening          20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PRODUCT SPECIFICATIES  

 

 

MODEL VCS-200 

CAPACITEIT 
Keelbreedte 228mm 

Snijwaarde 90mm 

BANDZAAG 

Snelheid 635m/min 

Afmeting 1575 x 3 tot 10 mm 

Spanning Handmatige zaagbandspanning 

Geleidingen Hardmetalen zaagbandgeleiding 

Schoonmaak Schilferborsteltje 

MOTOR 300 W 

WERKHOOGTE 400 mm 

GEWICHT 18,2 kg 

ZAAGTAFELGROOTTE 300 x 300mm 

FOOTPRINT (L x B x H)  260 x 375 x 820 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u begint met zagen kiest u de juiste voeding, spanning en frequentie voor 

uw lintzaag welke weergegeven wordt in onderstaande tabel. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

 

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

1. Houd uw werkomgeving schoon.  

Rommelige gebieden en banken nodigen verwondingen uit.  

2. Houd rekening met omgevingsinvloeden.  

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik geen elektrisch gereedschap op 

vochtige of natte plaatsen. Houd het werkgebied goed verlicht Gebruik geen elektrisch 

gereedschap waar er gevaar op het veroorzaken van brand of explosie is.  

3. Pas op voor elektrische schokken.  

Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld pijpen, radiatoren, 

fornuizen, koelkasten).  

4. Houd kinderen uit de buurt. 

Laat bezoekers het gereedschap of verlengsnoer niet aanraken. Alle bezoekers moeten uit de 

buurt van het werkgebied blijven.  

5. Berg stationair gereedschap op.  

Wanneer niet in gebruik, moeten instrumenten worden opgeslagen in een droge, hoge 

afgesloten plaats, buiten het bereik van kinderen.  

6. Forceer het gereedschap niet.  

Het zal de klus beter en veiliger uitvoeren aan een snelheid waarvoor het was bestemd.  

7. Gebruik het juiste gereedschap.  

Forceer geen klein gereedschap of toebehoren om de taak van zwaar gereedschap uit te 

voeren. Gebruik geen gereedschappen voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn; 

bijvoorbeeld, geen cirkelzagen gebruiken om takken of stammen te zagen.  

8. Draag de correcte kleding.  

Draag geen loszittende kleding of sieraden, deze kunnen gevangen worden in de bewegende 

delen. Rubberen handschoenen en antislip schoeisel wordt aanbevolen bij het werken 

buitenshuis. Draag een beschermend haarnetje om haar lang haar te bedekken. 

9. Gebruik een veiligheidsbril en gehoorbescherming.  

Gebruik ook een gezicht of stofmasker als het stoffig is bij het zagen.  

10. Sluit stofafzuiging apparatuur aan.  

Als apparaten voorzien zijn voor de aansluiting van stofafzuiging en het verzamel faciliteiten 

zorg er dan voor dat deze aangesloten zijn en goed gebruikt worden. 

11. Misbruik het snoer niet.  

Draag het gereedschap nooit bij het snoer of ruk er niet aan om de stekker uit het stopcontact 

te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. 

 

12. Gebruik een duwstok.  

Gebruik een duwstok om de werkstukken te voeden. Het is veiliger dan je hand te gebruiken.  

 

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van elektronisch gereedschap, gelden elementaire 

veiligheidsmaatregelen, waaronder de onderstaande, deze moeten steeds opgevolgd 

worden om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te vermijden. 

Lees alle instructies voordat u dit product bedient en bewaar de instructies. 
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13. Reik niet te ver. 

Sta stevig en bewaar het evenwicht te allen tijde.  

14. Onderhoud gereedschappen met zorg.  

Houd snijgereedschappen scherp en schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de 

instructies voor het smeren en het verwisselen van accessoires. Inspecteer de gereedschap 

koord periodiek en indíén beschadigd laat deze dan repareren door een erkend 

servicecentrum. Inspecteer verlengsnoeren regelmatig en vervang deze, Indien beschadigd. 

Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.  

15. Ontkoppel gereedschap.  

Wanneer niet in gebruik, ontkoppel gereedschappen voor het onderhoud en het veranderen 

van toebehoren zoals bladen, boren en frezen.  

16. Verwijder aanpassing sleutels en moersleutels.  

Maak er een gewoonte om te controleren om te zien dat de sleutels en aanpassing sleutels 

verwijderd worden uit het gereedschap voordat u het aanzet. 

17. Vermijd onbedoeld starten.  

Draag geen aangesloten gereedschap met een vinger op de schakelaar. Zorg dat de schakelaar 

uit staat wanneer de stekker aangesloten is.  

18. Gebruik buiten verlengsnoeren.  

Als een gereedschap buiten gebruikt wordt, gebruik dan alleen verlengsnoeren die bestemd 

zijn voor het gebruik buitenshuis. 

19. Blijf alert.  

Let op watje doet. Gebruik uw gezond verstand. Bedien het gereedschap niet wanneer u moe 

bent.  

20. Controleer beschadigde onderdelen.  

Voor verder gebruik van het gereedschap, moet een beschermstuk of een ander onderdeel dat 

beschadigd is zorgvuldig worden gecontroleerd om te bepalen dat het goed zal werken en de 

beoogde functie kan uitvoeren. Controleer de uitlijning van de bewegende delen, het vrij 

bewegen van bewegende delen, gebroken onderdelen, montage en alle andere 

omstandigheden die goed zouden gerepareerd of vervangen moeten worden door een erkend 

servicecentrum, tenzij anders aangegeven in deze handleiding. Laat defecte schakelaars 

vervangen door een erkend servicecentrum. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar 

deze niet aan of uit zet.  

21. Waarschuwing.  

Het gebruik van een ander accessoire of hulpstuk, dan deze aanbevolen in deze handleiding of 

de catalogus, kan een risico op persoonlijk letsel inhouden.  

22. Laat uw gereedschap repareren door een gekwalificeerd persoon. 

Dit elektrisch gereedschap is in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidseisen, 

Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde personen met originele onderdelen uitgevoerd 

worden, anders kan dit leiden tot een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker. 
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AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEREEDSCHAP 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES  

1. Draag oogbescherming  

2. Gebruik het gereedschap niet in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen  

3. Gebruik altijd een gezicht of stofmasker.  

4. Controleer het zaagblad zorgvuldig op barsten of schade voor de bediening. Vervang een 

gebarsten of beschadigd zaagblad direct.  

5. Gebruik zag alleen bladen aanbevolen door de fabrikant en die voldoen aan de standaard 

van uw land. 

6. Gebruik altijd accessoires die in deze handleiding aanbevolen worden. Het gebruik van 

oneigenlijke accessoires zoals schurende cutoff wielen kan leiden tot letsel.  

7. Selecteer het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.  

8. Gebruik geen zaagbladen vervaardigd uit hoge snelheid staal.  

9. Om het uitgestraalde geluid te verminderen, moet je er altijd voor zorgen dat het mes 

scherp en schoon is.  

10. Snij geen metalen zoals spijkers en schroeven. Controleer op en verwijder alle spijkers, 

schroeven en andere vreemde stoffen uit het werkstuk voor de operatie.  

11. Verwijder moersleutels, afgesneden stukken, enz, van de tafel voordat de schakelaar 

wordt ingeschakeld.  

12. Houd uw handen uit de lijn van het zaagblad.  

13.  Sta nooit in of sta nooit toe dat iemand anders in de rij staat met het pad van het 

zaagblad.  

14. Voordat u het gereedschap op een werkstuk gebruikt, laat u het een tijdje draaien. Kijk 

uit voor trillingen of schommelingen die op onjuiste installatie of een slecht gebalanceerd 

zaagblad kunnen wijzen.  

15. Vervang de tafel invoeging als het versleten is.  

16. Sluit de lintzaag aan op een stof verzamelend apparaat bij het zagen van hout. 

17. Gebruik de machine niet als de deur of bescherming van de lintzaag geopend is.  

18. Let op dat de selectie van de lintzaag en de snelheid afhangt van het te snijden materiaal. 

19. Maak de lintzaag niet schoon terwijl deze in beweging is.  

ELEKTRISCHE VEREISTEN  

VOEDING EN MOTOR SPECIFICATIES  

 

 

 

WAARSCHUWING: Om elektrische gevaren, brandgevaar, of schade aan het gereedschap te 

voorkomen, moet u een goede circuit bescherming gebruiken. Gebruik een apart elektrisch 

circuit voor uw gereedschap. Om schokken of brand te voorkomen, moet het netsnoer 

Indien het versleten of gesneden, of beschadigd is, onmiddellijk vervangen worden. 
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AARDINGSINSTRUCTIES  

 

IN HET GEVAL VAN EEN STORING OF DEFECT: biedt aarding een weg van de minste weerstand voor 

elektrische stroom en vermindert het risico op een elektrische schok. Dit gereedschap is uitgerust 

met een elektrisch snoer dat een aardegeleider en een geaarde stekker heeft. De stekker moet 

worden aangesloten op een bijpassende ontvanger die goed is geïnstalleerd en geaard in 

overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.  

VERANDEREN DE STEKKER NIET: als het niet past op de ontvanger, laat dan de juiste ontvanger 

installeren door een elektricien.  

ONJUIST AANSLUITEN VAN DE AARDING: kan resulteren in het risico van een elektrische schok. De 

geleider met groene isolatie (met of zonder gele strepen) is de aarding. Als herstel of vervanging van 

het snoer of de stekker nodig is, mag u de aarding aansluiten op een live-terminal. 

Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u de aarding instructies niet 

begrijpt, of als u niet zeker bent dat het gereedschap goed geaard is. Raadpleeg onderstaande foto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op met een elektricien als u de aardingsinstructies niet begrijpt of als u twijfelt of het 

gereedschap goed geaard is.  

Dit gereedschap is voorzien van een goedgekeurd snoer en een 3-polige geaarde stekker voor u 

bescherming tegen schokken.  

Geaarde stekker moet rechtstreeks worden aangesloten op een goed geïnstalleerd en geaarde 3-polige 

geaard stopcontact, zoals afgebeeld.  

Verwijder of wijzig de aarding op geen enkele wijze. In het geval van een storing of defect, biedt aarding 

een weg van de minste weerstand voor een elektrische schok.  

 

WAARSCHUWING: Dit gereedschap moet worden geaard tijdens het gebruik om de 

operator te beschermen tegen elektrische schokken. 

WAARSCHUWING: Onjuiste aansluiting van de apparatuur aardgeleider kan resulteren in 

het risico van een elektrische schok. Apparatuur moet worden geaard tijdens het gebruik 

om de operator te beschermen tegen elektrische schokken. 

WAARSCHUWING: Deze machine is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Niet 

blootstellen aan regen of gebruiken in vochtige ruimten. 
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RICHTLIJNEN VOOR VERLENGSNOEREN GEBRUIK HET JUISTE VERLENGSNOER  

Zorg ervoor dat uw verlengsnoer in goede staat is. Bij gebruik van een verlengsnoer, moet u een zwaar 

genoeg gebruiken om de stroom te dragen die uw product zal gebruiken. Een ondermaatse snoer zal 

een daling van de netspanning veroorzaken, met als gevolg het verlies van macht en oververhitting. 

Zorg ervoor dat uw verlengsnoer correct bedraad en in goede staat is. Vervang altijd een beschadigd 

verlengsnoer of laat het repareren door een gekwalificeerd persoon alvorens het te gebruiken. 

Bescherm uw verlengsnoeren tegen scherpe voorwerpen, extreme hitte en vochtige of natte ruimten. 

 

ACCESSOIRES EN HULPSTUKKEN  

AANBEVOLEN ACCESSOIRES  

 

 

• Gebruik alleen accessoires aanbevolen voor deze lintzaag.  

• Volg de instructies die accessoires te begeleiden. Het gebruik van oneigenlijke accessoires kan 

gevaren veroorzaken.  

• Gebruik alleen accessoires die zijn ontworpen voor deze lintzaag om letsel door het gooien van 

kapotte onderdelen of werkstukken te vermijden.  

• Gebruik geen accessoire, tenzij je de instructie of gebruikshandleiding voor die accessoire 

volledig gelezen hebt. 

 

DOOS INHOUD  

UITPAKKEN EN CONTROLEREN VAN DE INHOUD  

 

 

• Om letsel door onverwachte start te voorkomen, mag de stekker in een stopcontact gestopt 

worden tijdens het uitpakken en de montage. Deze kabel moet losgekoppeld blijven tijdens 

het monteren of het aanpassen van de lintzaag.  

• Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, sluit de lintzaag dan niet aan op het 

stroomnet totdat het ontbrekende of beschadigde deel vervangen of de montage voltooid is.  

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen zie onderstaande richtlijnen. 

WAARSCHUWING: Pak de lintzaag en alle onderdelen voorzichtig uit, en vergelijk met de 

volgende afbeelding. 
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LIJST VAN LOSSE ONDERDELEN  

Pak de doos uit; Controleer uw machine op de hieronder genoemde en aangewezen onderdelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lintzaag (1 STUK) 

2. Afsluiting (1 STUK) 

3. Tafel samenstel (1 STUK) 

4. Verstekgeleider (1 STUK)  

5. 8-10 mm moersleutel (1 STUK)  

6. Zeskantsleutel (2.5mm, 4mm, 6mm) (3 STUKS)  

7. Ophef greep (1 STUK) 

8. Haak met moer (∆) (1 STUK) 

9. Duwstok (∆) (1 STUK)  

10. Steuntjes (niet getoond) (4 STUKS) 

 

 

 

Opmerking: artikelen met “∆” kunnen mogelijks alternatieve of optionele onderdelen 

zijn die niet in uw machine geïnstalleerd zijn of meegeleverd werden. 
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INSTALLATIE 

1. Bevestig de voet aan de lintzaag  

Voor het model met stoflade: 

• Leg de machine op hout volgens de figuur. 
• Bevestig voet A & B aan de lintzaag met behulp 

van de meegeleverde schroeven en ring. 
• Plaats de lintzaag op een werkbank voor de 

volgende assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het model zonder stoflade: 

Bevestig de vier steuntjes aan de basis van de lintzaag en druk tot ze stevig zijn bevestigd. 
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2. Bevestig het handvat bovenop de lintzaag 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bevestig het handvat bovenop de lintzaag 
• Verwijder de D-moer, ringen en vleugelmoer op de zaagtafel. 

• Schuif de zaagtafel langs het blad en door de sleuf bewegend naar het frame, trek de hoek 

regelknop weg van het zaagframe, lijn de tanden op de zaagtafel beugel met de tanden op 

de hoek regelknop. Laat de knop los. 

 

• Breng de pennen op het frame in de sleuven 

van de zaagtafelbeugel. 

• Monteer de platte ring en de tafel-

vergrendel-hendel. Draai de zaagtafel naar 

het zaagframe door de tafel-vergrendel-

hendel met de klok mee te draaien. 

• Bevestig de D-moer, ringen en vleugelmoer 

terug op de zaagtafel. 
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4. Bevestig de haak met een M6 moer aan het frame 

en plaats de duwstok op de haak 
(de haak en de duwstok zijn alternatieve onderdelen, 

het kan zijn dat uw machine deze onderdelen niet 

heeft) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bevestig de lintzaag op een werkbank met behulp van een viertal draadvormige 

schroeven (niet meegeleverd), plaats de afsluiting en verstekgeleider op de tafel 
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AANPASSEN 

 

 

1. Tafel kantelen 

• Los de tafel en vergrendel de hendel lichtjes. 
• Draai de hoek stelknop, de zaagtafel kantelend totdat de gewenste hoek bereikt is. 
• Met de schaal indicator, controleer je de hoek markeringen.  
• Draai de tafel en vergrendel de hendel terug vast om zo de zaagtafel op zijn plaats te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uitlijnen van de zaagband 

Indien de zaagband niet in het midden van de rubberen band draait, moet het spoor worden 

gecorrigeerd door de kanteling van het bovenste wiel aan te passen. Open de bovenste én de onderste 

wieldeuren. Draai het bovenste wiel handmatig en zorg ervoor dat je de zaagband niet aanraakt. Draai 

de spoor-stelknop rechts- of linksom tot de zaagband gecentreerd is op de rubberen band. Draai, na 

het uitvoeren van de vorige stappen, de spoor-stelknop vast en sluit de wieldeurtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Zorg altijd dat het gereedschap uitgeschakeld is en de stekker uit het 

stopcontact verwijdert is om eventuele aanpassingen aan de machine uit te voeren. 
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3. Aanpassen van de zaagbandspanning 

 

 

• Lift de bovenste zaagbandgeleider op en draai aan de knop 

om de spanning aan de passen. 
• Controleer de spanning door met de vinger op de zaagband 

te duwen, halverwege tussen de tafel en de bovenste 

geleider en ook tegen de zijkant van de zaagband. De limiet 

dat de zaagband mag meegeven is 2 mm. 
• Draai de stelknop rechtsom om de zaagbandspanning te 

verhogen en linksom om de zaagbandspanning te verlagen. 

 

4. Aanpassing bovenste zaagbandgeleider 

De hoogte van de zaagbandgeleider moet worden aangepast voor elke zaagopdracht of bediening, dit 

om te voldoen aan de hoogte van het te zagen werkstuk. De bovenste zaagbandgeleider moet ± 3 mm 

boven het te zagen werkstuk worden ingesteld. 

• Stel de bovenste zaagbandgeleider met de stelknop in op de gewenste hoogte door de 

vergrendelknop los te draaien. Let op! Na de correctie moet u de vergrendelknop terug vast 

draaien! 
• Draai de schroef (A) los en pas de positie van de zaagbandgeleider aan zodat de lager 

gepositioneerd is op 1 of 2 mm van de tanden van de zaagband. Draai de schroef (A) terug 

vast. 
• Draai de schroef (B) los en pas de druklager aan naar een positie van 0,5 mm ten opzichte 

van de achterzijde van de zaagband. Draai de knop (B) terug vast.  
• Draai de inbusschroef (C) los en stel de zaagbandgeleider in op een positie van 0,5 mm ten 

opzichte van de zaagband. Draai daarna de inbusschroef (C) terug vast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Teveel spanning kan het 

breken van de zaagband veroorzaken. Te weinig 

spanning kan er dan weer voor zorgen dat de 

aangedreven zaagband wegglijdt van de wielen en 

het dus stopt, de machine of het werkstuk 

beschadigd.  
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5. Uitlijnen van de onderste zaagbandgeleider 

De onderste zaagbandgeleider moet worden aangepast worden na elke verandering van de zaagband 

of van een spoor aanpassing. 

• Gebruik de inbussleutel om de inbusschroeven los te draaien door het gat (B) en (E), pas de 

geleider (D) en druklager (C) aan, dit net zoals bij het aanpassen van de bovenste 

zaagbandgeleider. 
• Draai schroef (A) los en pas de geleider aan naar een positie van 0,5 mm weg van de 

zaagband. Draai daarna schroef (A) terug vast. 
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6. Veranderen van de zaagband 

 

 

• Verwijder de D-moer, ringen en 

vleugelmoer van de zaagtafel 
• Open de bovenste en de onderste 

wieldeuren. 
• Stel de bovenste zaagbandgeleider in op 

zijn laagste stand. 
• Open de deur van de bovenste 

zaagbandgeleider. 
• Los de quick-release-hendel. 
• Verwijder de zaagband van de machine. 
• Plaats een nieuwe zaagband en centreer de zaagband op de rubberen band van de wielen. 
• Draai de quick-release-hendel terug vast. 
• Herplaats de D-moer, ringen en vleugelmoer op de zaagtafel. 
• Sluit de onderste en bovenste wieldeuren en sluit de deur van de bovenste zaagbandgeleider. 
• Lijn de zaagband uit, pas de zaagbandspanning aan en pas zowel de bovenste als de onderste 

geleiders aan zoals in punten 2, 3, 4 en 5 besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: De tanden van een zaagband zijn gevaarlijk scherp. Zorg er dus 

voor dat u tijdens het verwijderen, het monteren of vervangen van een zaagband 

steeds handschoenen draagt om verwondingen te voorkomen!  
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BEDIENINGEN 

 

 

• Raak de zaagband nooit aan tijdens het zaagproces!  
• Draag tijdens het zagen een veiligheidsbril. 
• Zaag slechts 1 werkstuk tegelijk. 
• Houd altijd het werkstuk op de zaagtafel.  
• Laat geen werkstukken vastlopen. 
• Probeer de machine niet te vertragen of de zaagband te stoppen door een werkstuk tegen 

de zijkant van de zaagband te duwen. 
• Gebruik bij het einde van een rechte zaagsnede een duwstok om het werkstuk veilig door te 

duwen.  
• Gebruik ondersteuning bij het zagen van langere voorwerpen 
• Gebruik de stof collector en de afzuiging. 
• Bij het zagen van rond materiaal, klem deze dan stevig vast.  
• Controleer, voor u begint te zagen, of de zaagband en de bovenste en onderste wieldeuren 

in orde zijn. 
• Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. 
• Neem de juiste werkhouding aan (in het beste geval moeten de tanden van de zaagband in 

de richting van de bediener wijzen). 
• Wees voorzichtig met het risico op terugslag. 

 

1. Schakelaar actie 

Zet de schakelaar aan om de machine te starten. 

Zet de schakelaar uit om de machine te stoppen. 

Zet de LED-licht schakelaar aan om de LED verlichting te gebruiken. 

Het LED-licht is een alternatief onderdeel, het kan dus zijn dat uw 

machine dit onderdeel niet heeft. 

 

2. De verstekgeleider gebruiken 

De verstekgeleider wordt ingevoegd in de tafelsleuf aan de voorkant van 

de tafel. Voor versteksnedes kan de verstekgeleider 60° worden 

gedraaid in beide richtingen. Om een verstekhoek in te stellen, draai dan 

de vergrendel knop linksom. 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Om het risico op letsels te vermijden moet de volgende 

veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van uw machine opgevolgd worden! 

WAARSCHUWING: Bij het zagen met een 

verstekgeleider moet de vergrendelhendel stevig 

worden aangedraaid. 
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3. De duwstok gebruiken 

De duwstok is 

een alternatief 

onderdeel, het 

kan dus zijn 

dat uw 

machine dit 

onderdeel niet 

heeft. 

De duwstok dient als een verlengstuk van de hand en 

beschermt tegen het in contact komen met de zaagband. 

Wanneer de duwstok niet wordt gebruikt, kan deze worden 

opgehangen aan de haak die voorzien is aan het frame van uw machine. 

Indien de duwstok beschadigt is, vervang deze.  

 

4. Zagen 
 

• Stel de bovenste zaagbandgeleider op 3 mm boven het werkstuk in. 
• Plaats het werkstuk op de tafel. 
• Sluit de machine aan op het stroomnet. 
• Start met zagen. 
• Zaag het werkstuk in één passage. 
• Schakel de machine uit indien er niet onmiddellijk verder gezaagd zal worden. 

 

5. Afzuiging aansluiten op de stof collector 

Uw machine heeft een poort die geschikt is voor de 

afzuiging van het stof dat vrij komt door het zagen van uw 

werkstukken. U kan de afzuiging plaatsen over of in de 

poort zodat het opgevangen stof, dat opgevangen wordt 

in de stof collector, weggezogen zal worden. 

 

 

Voor het model zonder stoflade: 

Mocht u niet beschikken over een machine met 

een poort tot afzuiging, dan kan u het opgevangen 

stof, zaagsel of puin, toch nog uit de stof collector 

verwijderen. Simpelweg de collector uit de 

machine trekken en reinigen, dit zal vaker moet 

gebeuren dan wanneer uw machine over een 

afzuiging beschikt. 
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ONDERHOUD 

 

 

• REGELMATIGE INSPECTIE VAN DE MACHINE 

De machine moet regelmatig geinspecteerd worden. Het snoer, de ingang, plug en de 

schakelaar moeten worden gecontroleerd of ze in goede staat zijn. Controleer ook de 

aandrijving van de machine. 

 

• REINIGING 

Verwijder zaagsel en chips van tijd tot tijd. Reinig voorzichtig de beschermkap en de 

bewegende onderdelen in de machine. 

 

• SMERING 

Smeer de bewegende delen in de machine regelmatig zodanig dat deze in goede conditie 

blijven om een maximale levensduur te verzekeren. De roterende delen mogen af en toe 

gezandstraald worden. Om het uitgestraalde geluid te verminderen moet de bandzaag 

steeds scherp en schoon zijn. 

 

• NA GEBRUIK 

De machine moet in een droge, schone en niet-corrosieve omgeving bewaard worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld na gebruik 

en/of de stekker uit het stopcontact is verwijdert voor inspectie of onderhoud. 
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DETAILTEKENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: artikelnummers met “∆” zijn mogelijks alternatieve onderdelen, die niet in uw machine geïnstalleerd zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


