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Om Verktygsboden:
Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och 
Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått 
vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. 
Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med 
lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för 
dig som kund.
Vi ser fram emot nya kontakter!
2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och 
vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvali-
tetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är 
fantastisk.
Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. 
Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal använd-
ning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller 
inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- 
och serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. 
Reklamation:
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du 
måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garan-
titiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42  Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
Mail: verkstad@verktygsboden.se

Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland 
hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och 
förpackningar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras på ett mil-
jövänligt sätt.
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När du har packat upp dina tillbehör, vänligen kassera oönskade förpackningar ordentligt. 
Kartongförpackningen är biologiskt nedbrytbar.

  Läs bruksanvisningen innan du använder din nya maskin.Det finns många tips och  
  trix som hjälper dig att använda maskinen säkert och för att upprätthålla dess effekti 
  vitet och förlänga dess livslängd. Håll denna bruksanvisning lättillgänglig för alla an- 
  dra som också kan behöva använda maskinen.

Varning! Symbolerna nedan rekommenderar att du följer rätt säker-
hetsförfarande vid användning den här maskinen.

Ögonskydd
bör bäras

  
Läs igenom manua-
len och säkerhets-
   instruktionerna 

innan användning.

Ansiktsmask
bör bäras

VARNING
Motorn blir varm

Öronskydd
bör bäras



5

Bra arbetsmetoder / säkerhet

Följande förslag gör det möjligt för dig att följa 
god arbetspraxis, hålla dig själv och medarbet-
are säkra och hålla dina verktyg och utrustning i 
gott skick.

 VARNING! HÅLL VERKTYG OCH UT-  
 RUSTNING BORTA FRÅN BARN.

Eldrivna verktyg

Dessa maskiner levereras med en gjuten 13 
amp. plugg och 3-ledad strömkabel. Innan du 
använder maskinen ska du kontrollera kabeln 
och kontakten för att kontrollera att ingen av 
dem är skadade. Om någon skada är synlig ska 
verktyget inspekteras/repareras av en lämplig 
kvalificerad person. Om det är nödvändigt att 
byta ut kontakten är det att föredra att använda 
en "obrytbar" typ som motstår skador på platsen. 
Använd endast en 13 amp-kontakt och se till att 
kabelklämman är ordentligt åtdragen. Lämplig 
säkring krävs. Om förlängningskablar ska an-
vändas, utför samma säkerhetskontroller på 
dem och se till att de är korrekt märkta för att 
säkert tillföra den ström som krävs för din 
maskin.

Arbetsplats/miljö

Se till att när maskinen är placerad så att den 
sitter ordentligt på golvet. att den inte gungar 
och är tillräckligt tydlig från angränsande hinder 
så att kapningsoperationer inte hindras. Kontrol-
lera att du har tillräckligt med spel både framför 
och bakom maskinen när du kapar långa saker. 
Om du ska kapa besvärliga arbetsstycken fö-
reslås att du överväger att fästa maskinen på 
golvet. 
Använd inte maskinen när eller där den kan bli 
våt. Om maskinen är installerad utomhus och 
det börjar regna, ska du täcka den eller flytta 
den till det torra. Om maskinen har blivit våt, 
torka av den så snart som möjligt, med en trasa 
eller pappershandduk. Använd inte 230V maski-
ner inom ett område som är översvämmat eller 
blött och släpa inte förlängningskablar över våta 
områden

Håll maskinerna rena; det gör att du lättare 
kan se eventuella skador som kan ha uppstått. 
Rengör maskinen med en fuktig duk vid behov, 
använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel 
eftersom dessa kan orsaka skador på plastdelar 
eller elektriska komponenter.

Håll arbetsområdet så rent som det är praktiskt, 
detta inkluderar såväl personal som material.

 Under inga omständigheter bör det vara   
 tillåtet för BARN att vistas i arbets -  
 området.

Det är bra att lämna maskinen frånkopplad tills 
arbetet ska påbörjas, se till att koppla ur maski-
nen när den inte är i bruk eller utan övervakning.

Koppla alltid loss genom att dra i stickkontakten 
och inte i kabeln. När du är redo att påbörja ar-
betet, ta bort alla verktyg som används vid  juste-
ringstillfällen (om sådana finns) och placera dem 
säkert ur vägen. Anslut maskinen igen.

Utför en sista "kontroll", t.ex. guider, lutning av 
bord osv., kontrollera att "skärbanan" (i detta fall 
den väg som arbetsstycket kommer att färdas) är 
fri.
Se till att du är bekväm innan du börjar arbeta. 
Har god balans och inte behöver sträcka dig över 
maskinen.

Om det arbete du utför kan medföra flygande 
korn, damm eller flisor bär lämpliga säkerhets-
kläder, skyddsglasögon, handskar, masker etc. 
och om arbetet verkar vara alltför högljutt, bär 
öronskydd.
Om du har långt hår måste du ha en mössa, 
skyddshjälm, hårnät eller till och med ett svett-
band. Detta för att minimera risken för att ditt hår 
fastnar i verktygets roterande delar. Likaså,
bör man avlägsna ringar och armbandsur om 
dessa kan riskera att fastna. Man bör också an-
vända halkfria skor.
Arbeta inte med skärverktyg i någon form om du 
är trött, minskad uppmärksamhet eller om du är 
distraherad.  Ett djupt snitt, en förlorad fingertopp 
eller värre, är inte värt det!

Allmänna instruktioner för 230V-maskiner
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Använd inte den här maskinen inom områden
med brandfarliga vätskor eller i områden där det 
kan vara flyktiga gaser. Det finns specifika 
maskiner för att arbeta i dessa områden. 
DETTA ÄR INTE EN AV DEM.

Kontrollera att bladen är av rätt typ och storlek, 
är oskadade och hålls rena och skarpa, detta 
kommer att bibehålla deras driftsprestanda och 
minska belastningen på maskinen.
Framför allt OBSERVERA, se till att du vet vad 
som händer runt dig och ANVÄND DITT SUNDA 
FÖRNUFT.

Specifikation

Modell  
Art.No   
Effekt  
Bladhastighet   
Bladlängd   
Bladbredd Min/Max   
Max såghöjd  
Max sågdjup  
Max ssågdjup med staket 
Bordstorlek  
Bordhöjd på stativ  
Bordslutning  
Hjuldiameter  
Dammuttag  
Totalt storlek L x B x H   
Vikt  

 HBS350H
 498187

850W (230V)
600 & 720 m/min
2620 mm
6 mm (1/4 ”) till 16 mm (5/8”) 

 200 mm
 335 mm

285 mm
 480 x 535 mm
 995 mm

-5 ° till + 45 °
350 mm
100 mm
760 x 720 x 1700 mm
11 kg1 
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UPPACKNING

Din såg är packad i lådan delvis monterad.
Detta för att säkerställa att komponenterna sätts 
i rätt position. T.ex. bladet är monterat, fästbul-
ten för lutningsmekanismen är insatt i lutnings- 
vinkeln med brickan och låsmuttern gängad på 
bulten etc.
Vänligen notera noggranna positioner för olika 
komponenter om du har orsak till isärtagning 
medan du sätter ihop maskinen. Ta ut alla lösa
föremål ur lådan.

MONTERING AV STATIV

Leta reda på och identifiera de fyra benfästena 
(B), de korta stagen (C) och de långa stagen (D) 
för stativet, och M8 x 18mm bultar, brickor och 
muttrar (E & G).

Använd M8-bultar, muttrar och brickor för att 
montera två ben (B) och ett kort stag (C) vid
toppen. Dra åt för hand för närvarande, se fig 01.

När de två ramarna har monterats, välj en, vänd 
den upp och ner på en plan yta och fäst löst 
det långa staget (D) på plats, se fig 02. 
Fäst den andra ramen och skruven på återstå-
ende staget (D) för den andra sidan.

När alla komponenter är monterade, vänd sta-
tivet upprätt. Använd den plana ytan som refe-
rens, dra åt alla muttrar, vrid stativet på sidan 
och sätt i en av de fyra gängade gummifötter (A) 
i en av de fyra förborrade hålen på benets ändar
(B). Dra åt på plats med en M8-bricka och
mutter (G). Upprepa för återstående fötter. 
Vänd stativet upprätt på golvet, se fig 03
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MONTERING AV BANDSÅG PÅ STATIVET

Lyft sågen på stativet och fäst med fyra M8x40 bultar, muttrar och brickor. För 
in bultarna genom de förborrade hålen i varje hörn av basen och genom golv-
stativet. Montera brickorna och muttrarna på undersidan och dra åt för att säkra monteringen.

  Vid montering av enheten rekommenderar vi starkt att du får
  hjälp av en annan person eftersom bandsågen är tung
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MONTERING

Montering av sågbordet

Sågbordet kan monteras utan att ta bort bladet. 
Men om du skulle känna dig mer bekväm
att inte behöva manövrera bordet runt bladet
(bordet är ganska tungt), ta bort bladet genom att 
öppna topp- och bottenlocket, släpp spänningen
på bladet genom att backa upp spänningshjulet, 
se fig 01-02.

Steg 1 Ta bort bordets stabiliseringsbult och
bordinsats, se fig 03-04. Lyft bordet (1), skjut
bladet genom bordspåret och sänk bordet,
styr de gängade bultarna genom hålen i
lutningsvinkelhuset, se fig 05. Skruva på bordets
klämhandtag (I) och dra åt, se fig 06. Byt ut
stabiliseringsbulten.

  Dra inte åt för hårt

Steg 2 Leta reda på staketets bakre styrskenor 
(3) och tre M6 hexbultar och bricka (H). Ställ in
de förborrade hålen i styrskenan med hålen i 
sågbordet (1) och säkra på plats med M6 Hex-
bultar och bricka (H), se fig 07.
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Hitta de tre M8 fyrkantiga bultarna (F), tre M8 
muttrar/bricka (G) och staketets styrskenor (2). 
Sätt de fyrkantiga huvudbultarna i de förborrade 
hålen framtill på bordet (1) och skruva lätt på en 
bricka och mutter, se fig 08. 
(OBS: DRA INTE ÅT VID DENNA PUNKT)

Steg 3 Leta reda på staketguiden (2), ta bort 
skyddsplattan från höger sida om staketguiden 
genom att lossa de två Phillips-skruvarna och 
placera dem
säkert åt sidan. Placera de fyrkantiga bultarna (F) 
i styrskenans “T”-spår och skjut på, se fig 09. 
Säkra skenan på plats genom att dra åt de tre 
muttrarna under bordet, se fig 10. 
Sätt tillbaka skyddsplattan du tagit bort tidigare, 
se fig 11

Steg 4 Leta reda på staketguiden (4), montera
staketet över bakre skenan och sänk sedan
fronten över staketskenan (2), se fig 12. Tryck 
ner låsspaken och kontrollera att stängselkläm-
morna fäster korrekt, se fig 13.
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Steg 5. Leta reda på mikrojusteringsenheten (6),
ta bort de två Phillips-skruvarna och ta bort
monteringsfästena från enheten. Sätt i monte-
ringsfästet i "T"-spåret till höger om staket-
enheten (4), se fig. 14. Rada upp hålen i mikro-
justeraren (6) med hålen i monteringsfästet, se till 
att kugghjulet griper in i stativet under staketets 
styrskenor (2). Använd dig av Phillips-skruvarna 
och brickorna du tog bort tidigare och säkra mik-
rojusteraren i läge, se fig 15.

Kontrollera att staketet är parallellt med bladet.
Vid små skillnader kan detta justeras genom 
att lossa de fyra hex-bultarna som håller styr-
skenan till spännkroppen, justera och dra åt 
igen, se fig 16. Större avvikelser kan kräva att
styrskenan är vinklad något.
Dimensioneringsskalan har en justerbar ind-
explatta infällt i staketets främre klämkropp för 
att göra det möjligt att nollställa skalorna, se fig 
17-18.
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Steg 6 Leta reda på geringshållaren (7) och två
Phillips skruvar. Rikta upp hålen i hållaren
med de förborrade hålen i bandsågspelaren och 
säkra på plats med Phillips-skruvarna, se
fig 19. 
Leta reda på geringshållaren (8) och skjut det in i
hållaren (7), se fig 20.
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ILLUSTRATION OCH BESKRIVNING AV DELAR

            Hjul för bladspänningen

            

              Låsknapp övre dörr

 Dörr till övre hjulet

           Styrklämma för övre blad
  
                  Gervinkel

           Övre bladstyrning & skydd

 Staketguide          
                  T-spår
 
 På/av knapp

             
                Stabiliseringsbult

           
              Skena staketguide

           Justeringsknapp för tom - 
           gångshjul
       Sågens huvudram

                     Dörr till lägre hjulet

               Bandsågsstativ

              Gummifot
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  Bordsinsats        Ställ in plattans höjd med        Låsspak till staketet (A)
                 justeringsskruvar            Mikrojusterare (B)

     Nedre dörrlås (A)    Gerhållare            Förstoringsglas med indexmarkör
      Justeringsratten tomgångshjul (B)             
              

 På/Av brytare (A)   Gervinkel (A)           Stabiliseringsbult
            Nödstoppskydd (B)         Index och pekare (B)
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    Övre såghjul

                  Övre hjulmontering

       Bordsinsats

                       Sågbord
                 Såg

                    Nedre såghjul

             
                          Mikrodörrbrytare

       Remskiva



16

          Bakre trycklager (A), övre lagerbladstyrningar (B)                            Klämbult fram och bak (A)
 Justeringsknappar för bladstyrningslager (C)         Spännskruvar för fastsättning av sidojustering (B)
 

     Nedre lagerbladstyrningar (A)
       Nedre bakre trycklager (B)
   (Skyddet borttagett för tydlighet)

                      Bladspännfjäder (A), under spänning   
                 Bladspännfjäder (B) utan spänning applicerad

                Drivhjul (A)
Tomgångshjul drivremspänning (B)

Justeringsknapp för tomgångshjul Mikrodörrbrytare
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          Fästhål för staketförlängning
      (INTE VISAD)
 

          Bordutjämningsbult

  Bakre styrskena
           Lyfthandtag (tillbehör)

           Bordspännhandtag
            

         100 mm dammutsug

               Motor

                Hjultillsats (tillbehör)
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Övre dörrlås (A), Övre bladstyrningshöjdklämma (B)
Övre bladstyrningens höjdjusteringshjul (C), Styrreglage för spår (D

            Staketstyrningslager

Gervinkel (A), Gerskala (B), Gerskalepekare och 
justeringsskruv (C)

Bordutjämningsstoppbult (A)
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INSTÄLLNING AV SÅGEN

       KOPPLA BORT SÅGEN FRÅN   
      HUVUDSTRÖMMEN!

Spänning och spårning av bladet

Se till att både topp- och bottenbladstyrningar är
väl fria från bladet.
Öppna framkåpan helt, vilket ger god tillgång till
sågens övre fack och god sikt in i det undre 
facket (se sidan 14). För spårning av bladet jus-
tera först alla lagerstyrningar så att de är väl fria 
från bladet. Kontrollera att bladet sitter ungefär 
mitt i hjulen, se fig 25. Applicera lite spänning på 
bladet genom att vrida på spännhjulet medurs, 
snurra det övre hjulet för hand och kontrollera att 
bladet förblir centralt på hjulet, se fig 26. Om det 
inte gör det, justera spårningen genom att vrida 
spårkontrollen på baksidan av huvudlådan, 
se fig 27. 
Med bladet på spårkontrollhjulet, genom att vrida 
medurs bör bladet spåra bak på hjulet, moturs 
framåt. (GÖR INGA STORA JUSTERINGAR).

Snurra topphjulet igen, kolla igen. Fortsätt tills 
bladet spårar i mitten av hjulen utan någon märk-
bar fram och tillbaka rörelse. Spänn bladet helt. 
En sidleds tryck på cirka 3–8 kg i mitten av bla-
det bör tillåta en 1/4 ”(6,5 mm) slack. Kontrollera 
spårningen igen, justera vid behov. Kontrollera 
att drivremmen är rätt spänd. Om det är slackt,  
justera  remskivan med vredet på maskinens 
sida, se fig 28.

Anslut strömmen till maskinen. Stå vid sidan och
starta sågen. Kontrollera att sågen går smidigt,
(inga dunkar, stötar, knackning eller överdriven 
vibration) och att bladet verkar spåra korrekt.
Du kan kontrollera detta genom att hålla en mar-
kör, t.ex. en penna, nära baksidan av bladet och 
kontrollera att gapet förblir konstant.

Om det inte gör det, justera spårningen tills den 
gör det. Gör mycket små justeringar och vänta 
tills sågen reagerar innan du justerar igen, ibland 
är reaktionen inte direkt. När du är nöjd med att 
spårningen är korrekt stäng av maskinen och låt 
den stanna.
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       KOPPLA BORT SÅGEN FRÅN   
       HUVUDSTRÖMMEN!

Kontrollera bordinsatsplattan

Placera en rak kant över insatsplattan och kon-
trollera att den är i nivå med bordets yta, se fig 
29. Om inte, justera insatsplattans nivåskruvar 
under bordet, se fig 30, tills det blir rätt.

Kontrollera att bordet är i vinkel

Lossa de två spännhandtagen under bordet 
och kläm fast lutningsmekanismen, vrid bordet 
hårt mot dess stopp. Det här är en bult med en 
låsmutter skruvad i bordets undersida, se fig 31. 
Huvudet på bulten fungerar som ett stopp när 
den träffar maskinramen. Dra åt spännhand-
tagen.

Se till att den övre bladstyrningen är så hög som 
möjligt. Placera en fyrkant på bordet och flytta 
den upp mot bladet (bakom tänderna), se fig 32. 
Kontrollera att bladet är vinkelrätt mot bordet. 
Om det inte är det, kan du försöka återställa 
bordet. Om det fortfarande inte är korrekt, lossa 
bordets låshandtag och justera bordsstopp-
muttern tills vinkelrätt uppnås, se fig 33. Dra åt 
låsmuttern och kontrollera sedan igen. När du är 
nöjd med att bordet är korrekt inställt, kontrollera 
att pekaren på lutmätaren visar noll, om inte, 
justera, se fig 34. Dra åt bordets spännhandtag.
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Inställning av staketet

Se fig 35 för att se till att staketguiden är i 90˚ 
vinkel mot kanten av bordets "T"-spår. Om du 
upptäcker att staketet inte är i linje följer du 
stegen nedan:

• Kläm fast staketet genom att trycka låsspaken    
  neråt.
• Lossa de fyra hexbultarna som säkrar staketet 
  och justera tills staketet är i linje med "T"-spå
  ret, dra sedan åt bultarna igen, se fig 36.
• Sätt tillbaka förlängningsstaketet

Inställning av bladguiderna

  KOPPLA BORT SAGEN FRÅN
  HUVUDSTRÖMMEN!

  
Sänk ned den övre bladstyrningen till cirka 38  
mm ovanför bordet. Kläm fast på plats.

Lossa muttern (A) som håller styrenheten på 
plats och justera det främre och bakre läget så 
att de främre kanterna på sidoguiderna är unge-
fär 2 mm bakom tänderna på bladet. Dra åt mut-
tern igen, se fig 37. Lossa på huvudbulten (B) 
som klämmer fast det bakre trycklagret i läge och 
justera trycklagret till cirka 1 mm bakom bladet, 
dra åt bulten igen, se fig. 38. Bladet ska vara i 
linje med

mitten av trycklagret, om inte lossa de två skru-
varna (C) och flytta den övre bladstyrningen tills 
den är korrekt, se fig 39. Dra åt skruvarna. Lossa 
de två skruvarna på locket (D) håll i styrlagren 
och flytta till cirka 0,5 mm från vardera sidan av 
bladet. skjut in en sedel mellan bladet och styr-
lagret, vrid justeringsknappen (1) tills styrlagret 
är inställt på rätt tjocklek. Dra åt bultarna (D) 
igen, se fig 40. Upprepa för det andra styrlagret. 
Tryck försiktigt tillbaka bladet mot trycklagret 
(använd en träbit) och kontrollera att sidolagerna 
fortfarande ligger bakom tänderna på bladet. Ta 
bort säkerhetsskyddet och lägg åt sidan under 
bordet. lossa muttern som håller den undre blad-
styrenheten på plats och justera på samma sätt 
som den övre styrenheten, se fig 41.
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Obs: Styrlagret ska alltid ställas bakom sågens 
tänder.

Bruksanvisningar

1. Se till att du har läst och förstått de allmänna 
anvisningarna och säkerhetsåtgärderna som 
skrivits på de föregående sidorna i denna 
manual.
2. Innan maskinen ansluts till nätspänningen. 
Kontrollera verktyget efter uppenbara tecken 
på skador, var särskilt uppmärksam på kont-
akter och strömkablar. Rätta till eller ha rättat 
till eventuella skador du upptäcker.
Kontrollera att bladet du använder är det rätta 
för jobbet i handen. Byt ut bladet vid behov. 
Kontrollera att bladet inte är skadat. är rent, 
vasst, spårar ordentligt och är korrekt spänd.
3. Ställ den övre bladstyrningen på ungefär 
12 mm över arbetsstyckets höjd.
4. Kontrollera särskilt att det inte finns några 
främmande föremål på platsen, såsom

Rotera topphjulet för hand på denna punkt. Inget 
av lagren ska komma i kontakt med bladet en-
dast när det används. Dra åt muttern igen. Juste-
ra de nedre bladstyrningarna och ställ in dem på 
samma sätt som den övre styrningen (D), med 
hjälp av en insexnyckel för att frigöra och dra åt 
spännbultarna. Justera det undre trycklagret på 
samma sätt som det övre trycklagret. När alla 
justeringar har gjorts, kontrollera igen att när bla-
det trycks tillbaka mot trycklagret, så är både de 
övre och nedre sidostyrorna fortfarande bakom 
sågarnas tänder. Sätt tillbaka skyddskåpan. 
När alla justeringar är fullständiga ansluter du 
strömmen igen, slå på sågen, låt den gå i flera 
minuter, kontrollera att bladet fortfarande spårar 
korrekt, att det inte är någon överdriven vibration 
etc. Stäng av. Sågen är klar att användas.

gamla spikar, skruvar, små stenar etc. inbäddade 
i det material du ska såga i.
5. Kontrollera att alla tillbehör, verktyg etc. som 
har använts för att sätta upp maskinen, har tagits 
bort och lagts åt sidan och förvaras korrekt.
6. Se till att maskinen är avstängd. Anslut ström-
kabeln till ett korrekt anslutet vägguttag. Om 
förlängningskablar används, kontrollera dessa 
efter skador, använd inte om de är skadade; Om 
du arbetar utomhus, kontrollera att eventuella 
förlängningskablar som används är anpassade 
för utomhusarbete. Slå på. Låt sågen komma 
upp i hastighet.
7. Se till att materialet du ska såga i är inom 
maskinens kapacitet, och skäret du ska göra 
ligger inom knivens kapacitet, t.ex. försök inte 
klippa en 1” radiekurva med ett 5/8” blad.
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8. Se till att bladet inte är i kontakt med materia-
let när du startar sågen. Börja skärningen. För-
sök inte skära för snabbt; den korrekta skärhas-
tigheten, om man kunde vara så exakt, 
skulle aldrig se bladet skjutas tillbaka mot tryck-
lagret, sågen skulle klippa och rensa såglinjen i 
takt med att arbetsstycket matades in i det. Om 
du märker att du behöver mer och mer tryck för 
att åstadkomma snittet, och bladet är i ständig 
kontakt med trycklagret, är chansen stor att bla-
det kommer att bli trubbigt. Kontrollera och 
ändra vid behov. Släpp inte arbetsstycket om 
du måste ändra ditt grepp, se till att en hand 
håller materialet hela tiden.
9. Om du skär långa bitar av material bör du 
tänka på sågutskärningar (dvs en sågskärning 
från kanten på materialet till såglinjen) längs 
såglinjen så att du kan slänga bort avskärning-
arna när du går längs såglinjen.
10. Observera de gamla träbearbetarnas ord-
språk om att aldrig låta din hand/fingrarna kom-
ma inom en handbredd från bladet.
11. Om du måste klippa mycket små bitar av 
material, ordna eller tillverka någon form av 
'sko' för att bära virket. Om arbetsstycket är 
ovanligt litet, hitta något att använda som offer-
bärare och montera arbetsstycket på det med 
dubbelsidig tejp, eller liknande.

Byte av sågblad

       KOPPLA BORT SÅGEN FRÅN
       HUVUDSTRÖMMEN!

Justera tillbaka bordet till ursprungsläge om det 
har lutats. Ställ den övre bladstyrenheten unge-
fär mitt i halsen. Öppna topp- och bottenluck-
orna. Ta bort bordsinsatsen. Ta bort bordets 
stabiliseringsbult, slacka av bladspänningen 
genom att vrida bladets spänningshjul moturs 
tills bladet lätt kan dras av hjulen. Ta bort bladet 
försiktigt, "vippa" det bort från det övre blad-
skyddet och genom nedre bladskyddet och ut 
genom spåret i bordet.

12. Kom ihåg att kontrollera knivspänningen efter 
att ett nytt blad har använts i 30-60 minuter. 
Bladet kommer att sträcka sig något när det är 
nytt.
13. Släpp inte spänningen på sågbladet när 
arbetet är klart. Bladen och huvudsågaramen 
svarar inte vänligt på ständiga förändringar i 
spänningen. Släpp bara spänningen för att byta 
blad eller om bladet ska tas bort eftersom
maskinen inte ska användas under en längre 
tidsperiod. Om bladet är spänt under en längre 
period av icke-användning kan att få hjulen att 
bli ovala. Öppna sågskäret, antingen genom att 
dra isär eller driva en kil nära knivens baksida. 
Försök vrida bladet fritt från sågen. Om detta inte 
är möjligt; kontrollera att sågen är fritt i snittet, 
starta sågen, låt den löpa upp till hastighet och 
"klippa ut" som snabbt som möjligt. Avlägsnandet 
av "utklippet" kan mycket väl förhindra att sågen 
fastnar igen om du återupptar det ursprungliga 
skäret.

        VARNING! OM SÅGEN KÄRVAR!
          Stäng av omdedelbart.

NU är en utmärkt tid att rengöra maskinens inre. 
ta bort ev avlagringar från hjulen, applicera lite 
lätt olja på bladets skruvgängor, drivremsspän-
ningen och spårningskontrollen. Glidbanorna på 
topphjulets monteringsenhet och drivremmens 
axelfästet kan likaledes smörjas lätt. Om du 
monterar ett nytt blad kommer det att ha levere-
rats till dig ihopvikt, buntad i denna konfiguration 
med tejp eller buntband.

  VARNING! VAR MYCKET FÖRSKTIG NÄR  DU "VECKLAR UT" BLADET; DET  
  TENDERAR ATT  FJÄDRA UPP NÄR DET ÖPPNAS OCH BLADET OCH   
  TÄNDERNA KAN ORSAKA SVÅR SKADA OM MAN INTE ÄR FÖRSIKTIG.
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Kontrollera också att bladet inte "vecklades ut"  
inifrån och ut. dvs titta på höger sida framtill på 
öglan, tänderna bör vara på framsidan av 
bladet och peka ner. Om du inte kan komma 
fram till den här vyn, vänd bladet inifrån och ut 
från sitt nuvarande läge och titta igen.

 VAR SÄKER PÅ ATT BLADTÄNDERNA
 PEKAR NERÅT!

Öppna upp alla bladstyrningar så att de är loss 
från bladet. Håll bladet ungefär mitt på vardera 
sidan av öglan och mata in det i bordsspåret. 
När du kommer till bordet ska du arbeta in 
slingans vänstra sida in i slitsen i skyddet i hu-
vudsågramens överdel. Vicka in den högra 
sidan av bladet genom slitsen i det nedre plast-
skyddet och genom skyddet på den övre blad-
styrenheten, se fig 42-43. Låt bladet glida över 
hjulen och styr in bladet i bladstyrningarna.

Applicera lite spänning på bladet. Vrid det övre 
hjulet för hand, se fig 44, för att se till att bladet 
inte hoppar av hjulen och bladet rör sig i blad-
styrningarna. Applicera lite mer spänning och 
kontrollera genom att snurra det övre såghjulet 
igen för hand. När du är säker på att bladet är 
”PÅ” och stabilt, montera ihop bordets stabilise-
rande bult och montera tillbaka bordsinsatsen, 
se fig 45-46. 
 

 Lossa den övre bladstyrklämman och ställ in  
 den övre bladstyrenheten så att bladstyrningens  
 överdel är i nivå med mitten av det övre drivhju
 let, se fig 47. Dra åt klämman igen. Utför nu pro-
cedurerna enligt 'Inställning av sågen'. Utför nu 
procedurerna enligt 'Inställning av sågen'.

 

 Ställ in toppen av bladstyrningen tills den är i   
 nivå med mitten på det övre drivhjulet.
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ÄNDRA HASTIGHETEN PÅ BLADET

  KOPPLA BORT SÅGEN   
  FRÅN HUVUDSTRÖMMEN!

Bandsågsdrevet har två hastighetslägen, se fig 
52. För att ändra hastigheten från 600 till 720m / 
minut, följ instruktionerna nedan:
Öppna de övre och nedre dörrarna, se fig 48. 
Släpp spänningen på drivremmen genom att 
vrida på tomgångshjulets

  justeringsknapp moturs, och flytta därmed tom   
  gångshjulet tillbaka, se fig 49-50. Om drivrem
  men har avlägsnats, placera drivremmen nog
  grant, se fig 51. OBS: Se till att remmen sitter 
  korrekt i en av drivrullspåren. När remmen är 
  placerad igen, vrid manöverdonet med juste 
  ringsratten medurs för att spänna bältet igen, 
  tillräckligt för att förhindra att bältet glider när 
  det är i drift, men inte hårt för att få remmen att 
  bli varm.

VARNING! VAR VÄLDIGT FÖR-
SIKTIG NÄR DU FLYTTAR 
REMMEN SÅ ATT DU INTE 
FASTNAR MED FINGRARNA!

OBS: SE TILL ATT DRIVREMMEN 
INTE ÄR FÖR SPÄND VILKET
KAN GÖRA ATT REMMEN BLIR 
FÖR VARM.

      Bilden ovan visar de två drivremskivornas
      positioner med tillgängliga hastigheter.
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RUTINUNDERHÅLL

Dagligen

• Håll maskinen ren.

• Kontrollera så att sågbladet inte saknar tänder   
  eller har sprickor, se fig 53.

• Spraya olja på de nakna metallytorna.

Varje vecka

• Öppna topp- och bottenhjulskåporna och 
  städa ut allt sågspån och damm.

  

Rensa bort avlagringar och sågdamm.

Rensa bort avlagringar och sågdamm.

En gång i månaden

• Öppna den nedre och övre dörren och kontrol
  lera hjulen och drivremmens skick, se fig 53-54.

• Rengör avlagringar från hjulen, applicera lite 
  olja på bladets skruvgängor och drivremms-
  spännarna. 
  ANVÄND INTE OLJA NÄRA REMMEN.

• Glidbanorna på topphjulets monteringsenhet 
  och remmens spännaxel kan på samma sätt 
  smörjas lätt.

• Blås ut motorhöljet genom att använda tryck- 
  luft (bär skyddsglasögon).

• Kontrollera så att inte sågtänder saknas (a)
• Kontrollera hjulens skick (b)
• Kontrollera drivremmen (c)



27

SPRÄNGSKISS



28

RESERVDELSLISTA



29

RESERVDELSLISTA 



30

RESERVDELSLISTA



31

SPRÄNGSKISS



32

RESERVDELSLISTA



33

SPRÄNGSKISS



34

RESERVDELSLISTA



35

KOPPLINGSSCHEMA



36



37
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