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Atenţie!  
Maşina trebuie verificată fără întârziere la primirea acesteia! În cazul în care au survenit deteriorări pe 
parcursul transportului, respectiv în situaţia în care lipsesc anumite componente, este necesară informarea 
fără întârziere, în scris, a transportatorului, cu întocmirea unui proces verbal al deteriorărilor constatate. Vă 
rugăm să-l informaţi fără întârziere şi pe furnizorul dumneavoastră!

Pentru siguranţa dumneavoastră şi a angajaţilor dumneavoastră trebuie să studiaţi pentru început cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare înainte de a pune în funcţiune maşina. Prezentele instrucţiuni de utilizare trebuiesc 
păstrate cu grijă, fiind o parte componentă a maşinii! În plus, instrucţiunile de utilizare trebuie să se afle la 
dispoziţia utilizatorului atunci când acesta utilizează maşina sau când maşina este supusă unor lucrări de 
întreţinere sau reparaţii!

 Un produs din cadrul FELDER GROUP!

Observaţie: Anul de fabricatie
Seria de fabricatie a utilajului va fi tiparita pe prezentul manual de utilizare. 
Ultimele doua cifre reprezinta anul de fabricatie al utilajului.
de exemplu XXX.XX.XXX.17 -> Anul de fabricatie 2017

Nota importante!
Atenţie, in funcţie de modelul de echipament, nu toate funcţiile descrise sunt disponibile, sau sunt disponibile 
butoane si funcţii adiţionale ( ex. echipamente cu funcţii speciale).
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Observaţie: 
Acest simbol indică recomandări şi informaţii care trebuiesc respectate pentru o utilizare eficientă şi fără 
deranjamente a maşinii.

Atenţie! Daune materiale!
Acest simbol marchează indicaţii a căror nerespectare poate duce la deteriorări, la funcţionarea 
necorespunzătoare, respectiv la defectarea maşinii.

Atenţie! Pericol de rănire sau de moarte!
Acest simbol marchează indicaţiile a căror nerespectare poate duce la afecţiuni ale sănătăţii, la răniri, la 
cauzarea unor handicapuri permanente sau la deces.

1 Date generale

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicaţiile importante referitoare la tehnica de siguranţă 
sunt marcate cu simboluri în cadrul acestor instrucţiuni de 
utilizare.

Este obligatorie respectarea şi aplicarea indicaţiilor 
menţionate referitoare la siguranţa muncii. În aceste 
situaţii este necesar un comportament deosebit de atent 
pentru a preveni accidentele, vătămările corporale şi 
daunele materiale.

Atenţie! Pericol de electrocutare!
Acest simbol atenţionează cu privire la pericolele datorate curentului electric. În cazul nerespectării 
indicaţiilor de siguranţă se pot produce răniri grave sau poate interveni decesul. Efectuarea lucrărilor este 
permisă numai unui electrician specializat şi instruit.

1.2 Informaţii cu privire la instrucţiunile de utilizare

Prezentele instrucţiuni de utilizare descriu modalitatea de 
gestionare în condiţii de siguranţă şi corectă a maşinii. 
Este necesară respectarea indicaţiilor şi a normelor de 
siguranţă, precum şi a reglementărilor locale de preve-
nire a accidentelor aplicabile pentru domeniul respectiv 
de utilizare, la care se adaugă normele generale de 
siguranţă.

Înainte de începerea oricăror lucrări la maşină, este 
necesară citirea integrală a instrucţiunilor de utili-
zare, în special a capitolului „Siguranţă“, cu normele 
de siguranţă în cauză. Este necesară înţelegerea 
conţinutului. Instrucţiunile de utilizare sunt parte 
componentă a maşinii. Ele trebuiesc păstrate în imediata 
apropiere a maşinii, fiind accesibile în orice moment. 
În caz de înstrăinare, instrucţiunile de utilizare trebuiesc 
predate în mod obligatoriu împreună cu maşina.

Date generale
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1.3 Răspunderea şi garanţia

Toate datele şi indicaţiile din prezentele instrucţiuni 
de utilizare au fost redactate cu respectarea normelor 
valabile, a stadiului tehnicii, precum şi a experienţei şi a 
informaţiilor obţinute de noi de-a lungul timpului. Înainte 
de începerea oricăror lucrări la maşină şi cu aceasta, 
este necesară citirea cu atenţie a prezentelor instrucţiuni 
de utilizare! Pentru defecţiunile şi prejudiciile cauzate 
ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, 
producătorul nu preia nici un fel de răspundere. Textul 
şi ilustraţiile nu corespund în mod obligatoriu furnizării. 

Imaginile şi graficele nu corespund scalei 1:1. În cazul 
execuţiilor speciale, al opţiunilor suplimentare comandate 
sau ca urmare a celor mai recente evoluţii tehnice, furni-
zarea poate diferi faţă de datele şi instrucţiunile descrise 
în acest document, precum şi faţă de ilustraţii. Dacă 
aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi producătorului. 
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice cu 
privire la produs în cadrul îmbunătăţirii instrucţiunilor de 
utilizare şi al perfecţionării acestora.

1.4 Drepturile de autor
Instrucţiunile de utilizare au caracter confidenţial. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanelor care îşi 
desfăşoară activitatea la maşină şi cu aceasta. Toate 
elementele de conţinut, textele, desenele, ilustraţiile şi 
alte reprezentări sunt protejate conform normelor referi-
toare la drepturile de autor şi fac obiectul normelor de 
proprietate intelectuală. Orice formă de utilizare abuzivă 
este pasibilă de pedeapsă.

Acest manual in intregime sau parte a lui nu poate fi 
transferat catre terti sau copiat sub nici o forma si conti-
nutul nu poate fi utilizat sau comunicat fara acordul scris 
al producatorului. 
Încălcarea acestor obligaţii îndreptăţeşte la solicitarea 
de despăgubiri. Sunt rezervate şi drepturi suplimentare. 
Ne rezervăm dreptul de a valorifica toate drepturile de 
proprietate industrială.

1.5 Declaraţia de garanţie

Perioada pentru care se acordă garanţia se orientează în funcţie de reglementările naţionale şi poate fi  consultată la 
adresa de Internet www.felder-group.com.

1.6 Piese de schimb

A se folosi numai piese de schimb originale ale 
producătorului.

Atenţie! Piesele de schimb necorespunzătoare sau cu defecte pot duce la deteriorări, la o funcţionare 
necorespunzătoare sau la defectarea totală a maşinii.

În cazul utilizării unor piese de schimb neautorizate, toate 
pretenţiile la garanţie, service, despăgubire şi răspundere 
civilă împotriva producătorului sau a împuterniciţilor, 
distribuitorilor şi reprezentanţilor acestuia îşi pierd valabi-
litatea.

Observaţie: Piesele de schimb originale, a căror utilizare este autorizată, sunt menţionate într-un catalog 
separat de piese de schimb anexat maşinii.

Date generale
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1.7 Eliminarea

În cazul în care se doreşte casarea maşinii după expi-
rarea duratei de viaţă, toate componentele trebuiesc 
separate în funcţie de clasele de materiale pentru a per-
mite o valorificare ulterioară sau o casare diferenţiată. 
Întreaga structură este alcătuită din oţel, motiv pentru 
care este posibilă realizarea unei separări fără pro-

Atenţie! Deşeurile electrice, componentele electronice, lubrifianţii şi alte materiale auxiliare reprezintă deşeuri 
speciale, eliminarea acestora fiind permisă numai firmelor specializate şi autorizate în acest scop!

bleme.  
În plus, acest material este uşor de eliminat, nu reprezintă 
o poluare pentru mediu şi nu prezintă pericol pentru 
siguranţa personalului. La eliminare este necesară re-
spectarea prevederilor internaţionale şi a reglementărilor 
valabile în ţara de destinaţie, cu aplicarea suplimentară 
a tuturor normelor aplicabile de protecţie a mediului.
 

Date generale
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2 Siguranţa

Maşina este realizată conform regulilor tehnice în 
vigoare şi recunoscute la data conceperii şi execuţiei 
acesteia, fiind considerată ca oferind siguranţă în exp-
loatare.
Această maşină poate fi o sursă de pericole în cazul în 
care nu este utilizată de personal instruit corespunzător, 
dacă este folosită incorect sau dacă se încalcă destinaţia 
de exploatare. Capitolul „Siguranţă“ oferă o imagine 
generală asupra tuturor aspectelor de siguranţă necesare 

pentru o protecţie optimă a persoanelor, precum şi pen-
tru operarea în siguranţă şi fără deranjamente a maşinii.
Suplimentar, celelalte capitole ale acestor instrucţiuni de 
utilizare conţin indicaţii de siguranţă concrete, marcate 
cu simboluri, pentru prevenirea pericolelor. În plus, este 
necesară respectarea pictogramelor, a plăcuţelor şi 
a inscripţionărilor aplicate la nivelul maşinii. Nu este 
permisă îndepărtarea acestora. Ele se vor menţine într-o 
stare lizibilă.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei

Maşina de frezat - ferăstrău circular HAMMER B3 
serveşte exclusiv la prelucrarea de lemn şi materiale 
similare, prelucrabile prin aşchiere. Prelucrarea altor 
materiale decât cea a lemnului este permisă numai 

după obţinerea consimţământului scris din partea 
producătorului. Siguranţa în exploatare este garantată 
numai în cazul în care maşina este utilizată conform 
destinaţiei.

Atenţie! Orice altă utilizare diferită sau care contravine destinaţiei este interzisă şi este considerată 
neconformă. Sunt excluse pretenţiile de orice natură la adresa producătorului, respectiv la adresa persoa-
nelor împuternicite de acesta în cazul utilizării neconforme destinaţiei prevăzute pentru maşină. Pentru toate 
prejudiciile generate ca urmare a utilizării fără respectarea destinaţiei prevăzute, răspunderea aparţine 
exclusiv utilizatorului.

Din categoria utilizării conform destinaţiei prevăzute face 
parte şi respectarea corectă a condiţiilor de exploatare, 
precum şi a prevederilor şi indicaţiilor din instrucţiunile 

de utilizare.
Este permisă utilizarea maşinii numai cu piese şi acceso-
rii originale ale producătorului.

2.2 Conţinutul instrucţiunilor de utilizare

Orice persoană împuternicită să execute lucrări la 
maşină sau cu aceasta trebuie să citească şi să înţeleagă 
instrucţiunile de utilizare înainte de a începe lucrările la 
nivelul maşinii. Această prevedere se aplică şi în situaţia 
în care persoana respectivă a mai lucrat cu o asemenea 
maşină sau cu o maşină similară sau dacă a fost  
instruită de către producător.

Cunoaşterea conţinutului instrucţiunilor de utilizare 
reprezintă una dintre condiţii pentru a putea proteja per-
sonalul împotriva pericolelor, precum şi pentru a putea 
evita erorile, ceea ce duce la exploatarea în siguranţă şi 
fără perturbări a maşinii. Se recomandă beneficiarului 
să solicite personalului confirmarea faptului că a luat la 
cunoştinţă conţinutul prezentelor instrucţiuni de utilizare.

2.3 Modificări şi transformări la nivelul maşinii

Pentru evitarea pericolelor şi garantarea unei 
performanţe optime, nu este permisă efectuarea de 
completări sau transformări la nivelul maşinii neaprobate 
explicit de către producător.
Toate pictogramele, panourile şi inscripţionările tre-

buiesc menţinute într-o formă lizibilă şi nu se permite 
îndepărtarea acestora. Pictogramele, panourile şi 
inscripţionările deteriorate sau ilizibile trebuiesc înlocuite 
fără întârziere.

Siguranţa
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

2.4 Răspunderea utilizatorului

Aceste instrucţiuni de utilizare trebuiesc păstrate în imedi-
ata apropiere a maşinii, fiind accesibile în orice mo-
ment persoanelor care utilizează maşina. Este permisă 
utilizarea maşinii numai în stare tehnică ireproşabilă 
şi care să confere siguranţă în exploatare. Înainte de 
fiecare pornire, maşina trebuie verificată cu privire la 
deficienţele evidente şi la starea intactă. Indicaţiile din 
instrucţiunile de utilizare trebuiesc respectate integral şi 
fără excepţii!
Pe lângă instrucţiunile de siguranţă şi indicaţiile din pre-
zentele instrucţiuni de utilizare, se vor respecta şi se vor 

aplica normele pentru prevenirea accidentelor în vigoare 
la locul folosirii maşinii, precum şi reglementările cu 
caracter general în domeniul siguranţei şi cele referitoare 
la protecţia mediului.
Beneficiarul şi personalul autorizat de acesta răspund 
pentru exploatarea ireproşabilă a maşinii, precum şi 
pentru stabilirea clară a competenţelor la efectuarea 
lucrărilor de instalare, operare, întreţinere şi curăţare a 
maşinii. Maşina, sculele şi accesoriile trebuie depozitate 
în aşa fel încât să nu fie accesibile copiilor.

2.5 Cerinţe la adresa personalului

Lucrările la maşină şi cu aceasta pot fi efectuate numai 
de personal specializat, autorizat şi instruit. Personalul 
trebuie să dispună de instruire cu privire la pericolele 
care pot apărea, precum şi la funcţiile maşinii. Din 
categoria personalului specializat fac parte persoanele 
care, conform instruirii, cunoştinţelor şi experienţei de 
specialitate, precum şi cunoaşterii normelor aplicabile, 
pot evalua activităţile care le sunt încredinţate şi pot 
identifica pericolele posibile. În situaţia în care persona-
lul nu dispune de cunoştinţele necesare, acesta trebuie 
instruit. Competenţele pentru efectuarea de lucrări la 
maşină şi cu aceasta (instalare, operare, întreţinere, 
reparaţii) trebuiesc stabilite clar şi respectate. La maşină 
şi cu aceasta se pot efectua operaţiuni numai de către 

persoanele despre care se ştie că îşi execută lucrările 
în mod corespunzător. Se va evita orice regim de lucru 
care afectează siguranţa persoanelor, a mediului sau 
a maşinii. Persoanelor aflate sub influenţa drogurilor, a 
alcoolului sau a unor medicamente care afectează capa-
citatea de reacţie li se interzice din principiu efectuarea 
oricăror lucrări la maşină. La selectarea personalului se 
vor respecta prevederile specifice cu privire la vârstă şi la 
profesie în vigoare la locaţia de utilizare a maşinii. Ope-
ratorul trebuie să se asigure că persoanele neautorizate 
vor păstra o distanţă de siguranţă corespunzătoare faţă 
de maşină. Personalul are obligaţia de a comunica fără 
întârziere operatorului modificările survenite la maşină 
care pot afecta siguranţa.

2.6 Siguranţa muncii

Prin respectarea instrucţiunilor de siguranţă menţionate şi 
a reglementărilor din prezentele instrucţiuni de utilizare 
pot fi evitate în mare măsură daunele materiale şi umane 
pe parcursul operaţiunilor efectuate cu şi la nivelul 
maşinii. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la 
punerea în pericol a persoanelor şi la deteriorarea sau 

distrugerea maşinii. În cazul nerespectării instrucţiunilor 
de siguranţă şi a indicaţiilor din prezentele instrucţiuni 
de utilizare, precum şi a regulilor de prevenire a acci-
dentelor aplicabile pentru domeniul de utilizare sau a 
normelor generale de siguranţă, este exclusă orice formă 
de răspundere civilă şi obligaţie de despăgubire din 
partea producătorului sau a persoanelor împuternicite de 
acesta.

Siguranţa
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

2.7 Echipamentul personal de protecţie

În cazul lucrărilor efectuate la maşină şi cu aceasta se 
vor respecta din principiu următoarele interdicţii:

Îmbrăcăminte de protecţie
Îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp (rezistenţă ridicată la rupere, fără mâneci largi).

Este interzisă operarea cu părul lung fără utilizarea unei plase de păr.

Este interzisă utilizarea mănuşilor!

În cazul lucrărilor la maşină şi cu aceasta se vor purta neapărat:

Încălţăminte de siguranţă
Pentru protejarea împotriva pieselor grele în cădere şi a alunecării pe suprafeţe neaderente.

Căşti de protecţie
Pentru protecţia împotriva vătămării auzului.

2.8 Pericole care pot fi generate de maşină

Maşina a fost supusă unei evaluări a pericolelor. 
Construcţia şi execuţia maşinii, bazate pe această evalu-
are, corespund stadiului actual al tehnicii.
În cazul utilizării conform destinaţiei, maşina prezintă 
siguranţă în exploatare.

Cu toate acestea se menţin anumite riscuri reziduale!
Maşina funcţionează la o tensiune electrică ridicată.

Atenţie! Pericol de electrocutare! Energia electrică poate genera vătămări corporale foarte grave. Izolaţiile 
sau componentele deteriorate reprezintă pericol de moarte prin electrocutare.

•	 Înaintea lucrărior de întreţinere, de curăţare şi de 
reparare a maşinii, a se decupla şi asigura împotriva 
unei porniri accidentale.

• Atunci cand efectuati lucrari la echipamentul electric 
asigurati-va ca alimentarea cu curent electric este 

intrerupta.
•	 Nu este permisă îndepărtarea dispozitivelor de 

siguranţă sau scoaterea acestora din funcţiune prin 
intermediul unor modificări.

Siguranţa
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Instrucţiuni generale de siguranţă:
• Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea 

sculei.
• Pericol de accident datorat reperelor şi fragmentelor 

acestora proiectate prin centrifugare (de ex. crengi, 
resturi de tăiere).

• Pericol de rănire ca urmare a reculului piesei de prelu-
crat.

• Vătămarea auzului ca urmare a poluării sonore.
• Periclitarea sănătăţii datorită cantităţilor mari de praf, 

în special în cazul prelucrării lemnului de esenţă tare.
• Pericol datorat, presării, tăierii, prinderii, încâlcirii, 

loviturii, retezării și amputării.

în funcţie de echipare:
• Pericol de accident la contactul cu pânza de ferăstrău 

și/sau de incizor aflată în rotire.
• Pericol de accidentare la contactul cu freza aflată în 

funcţiune.
• Pericol de accidentare datorat fragmentelor de repere 

proiectate prin centrifugare (de ex. bucăţi tăiate).
• De aceea, nu staţionaţi niciodată direct în faţa liniei 

de tăiere a pânzei (în timpul prelucrării sau la  
ralanti).

2.9 Riscuri reziduale

Atenţie! Luati in considerare anumite riscuri atunci cand lucrati la utilaj chiar daca respectati toate masurile 
de siguranta:

Siguranţa
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Producător: FELDER KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Denumirea produsului: Kreissäge-Fräsmaschine

Produs: Hammer

Denumirea tipului: B3 basic/winner/perform/e-classic

Au fost aplicate următoarele directive CE: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Au fost aplicate următoarele norme armonizate: EN 940

Testarea prototipului a fost efectuata de catre: DGUV Test
 Prüf- und Zertifizierungsstelle Holz
 Fachbereich Holz und Metall
 Vollmoellerstraße 11
 D-70563 Stuttgart
 NB 0392

Conformitatea cu Directiva CE Maşini  
industriale se certifică prin:  Certificat de inspecție nr. 115008
 

Prezenta declaraţie de conformitate CE este valabilă numai în cazul în care pe maşină este aplicat marcajul CE.

O modificare sau o transformare a maşinii, care nu a fost convenită cu noi, duce la pierderea imediată a valabilităţii 
prezentei declaraţii.

Semnatarul acestei declaratii este responsabilul insarcinat 
cu compilarea informatiilor tehnice.

3 Declaraţia de conformitate

Declaraţia de conformitate

EG-Declaraţia de conformitate
conform directivei Maşini industriale 2006/42/EG

Prin prezenta declarăm că maşina descrisă în cele ce urmează corespunde prin conceptul, construcţia şi tipul 
constructiv, în varianta pusă în circulaţie de noi, cerinţelor principale de siguranţă şi sănătate ale Directivei CE-Maşini 
industriale. 

Johann Felder, director general FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
 



15

    

A1 A2B

C2

C1

D

E

Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Mașina Standard  Dotare optionala
Lungimea mesei culisante A 950 mm 1250 mm

Cale lucru masă culisantă A1 459 mm 764 mm

Cale lucru masă culisantă A2 660 mm 1028 mm

lungime totala A1 + B + A2 2035 mm 2708 mm

Lungime: masa maşinii + arbore B 916 mm

Lăţimea totală C1 844 mm

Lăţimea totală ( C2 892 mm 1743 mm

Înălţimea totală / Înălţimea de lucru (circa) 1555 / 888 mm

Lăţimea de tăiere D 700 mm

Lăţimea mesei culisante E 290 mm

Greutate net *) 240 kg

Maşina cu ambalaj
Lungime x Lăţime **) 1200 x 800 mm

Înălţime 1200 mm

Greutate (circa)* 310 kg
*) în cazul echipării standard
**) Lăţimea de transport este mai mică de 800 mm. Astfel este posibil transportul, prin deschiderile de uşi.

4.1.1 B3 basic/B3 e-classic

Fig. 4-1: Dimensiuni B3 basic/e-classic

4 Date tehnice

4.1 Dimensiuni şi greutate

Date tehnice
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Standard
B3 winner

 Dotare optionala
B3 winner

Standard
B3 winner 
comfort

 Dotare optionala
B3 winner comfort

Mașina

Lungimea mesei culisante A 1250 mm 2000 mm 2000 mm -

Cale lucru masă culisantă A1 770 mm 1520 mm 1520 mm -

Cale lucru masă culisantă A2 907 mm 1698 mm 1698 mm -

lungime totala A1 + B + A2 2708 mm 4250 mm 4250 mm -

Lungime: masa maşinii + arbore B 1032 mm 1032 mm

Lăţimea totală C1 1034 mm 1474 mm 1034 mm 1474 mm

Lăţimea totală C2 892 (mm 1743 mm - 892 (1743) mm

Lăţimea totală ( Dotare optionala) C3 - 1364 (2140) mm 1364 mm 2140 mm

Lăţimea totală C4 - 1066 mm 1066 mm

Înălţimea totală / Înălţimea de lucru (circa) 1555 / 888 mm 1555 / 888 mm

Lăţimea de tăiere D 800 mm 1250 mm 800 mm 1250 mm

Lăţimea mesei culisante E 290 mm 290 mm

Greutate net *) 330 kg 330 kg

Maşina cu ambalaj
Lungime x Lăţime **) 1470 x 1160 mm 2100 x 1200 mm

Înălţime 1200 mm 1200 mm

Greutate (circa)* 400 kg 400 kg

*) în cazul echipării standard

4.1.2 B3 winner (comfort)

Fig. 4-2: Dimensiuni B3 Winner (Comfort)

Date tehnice
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Standard
B3 perform

 Dotare optio-
nala

B3 performMașina

Lungimea mesei culisante A 2500mm -

Cale lucru masă culisantă A1 1924 mm -

Cale lucru masă culisantă A2 1974 mm -

lungime totala A1 + B + A2 4919 mm -

Lungime: masa maşinii + arbore B 1021 mm

Lăţimea totală C1 1034 mm 1474 mm

Lăţimea totală C2 892 (mm 1743 mm

Lăţimea totală C3 1718 (2625) mm

Lăţimea totală C4 1280 mm

Înălţimea totală / Înălţimea de lucru (circa) 1555 / 888 mm

Lăţimea de tăiere D 800 mm 1250 mm

Lăţimea mesei culisante E 290 mm

Lăţime masă suplimentară F 230 mm

Greutate net *) 500 kg

Maşina cu ambalaj
Lungime x Lăţime **) 2300 x 1200 mm

Înălţime 1200 mm

Greutate (circa)* 570 kg

*) în cazul echipării standard

Fig. 4-3: Dimensiuni B3 Perform

4.1.3 B3 Perform

Date tehnice
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Motorul ferăstrăului / Unitate de frezare Motorul cu curent alter-
nativ

Motor cu curent trifazic

Tensiune motor 1x 230 V 3x 230 V / 3x 400 V
Frecvenţă motor 50/60 Hz 50/60 Hz
Tipul de protecţie IP 55 IP 55

B3 Perform

Puterea motorului S6-40 %*) - 4 kW
Puterea motorului S6-40 % -  Dotare optionala*) 3 kW 4 kW

B3 Winner/Winner comfort

Puterea motorului S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Puterea motorului S6-40 % -  Dotare optionala*) 3 kW 4 kW (3x 400 V)

B3 e-classic
Puterea motorului S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Puterea motorului S6-40 % -  Dotare optionala*) 3 kW -

Antriebsmotor Vorritzeinheit (Option)

Puterea motorului S6-40 %*) 0,65 kW**) 0,65 kW

*)  S6 = Regim în sarcină şi regim intermitent; 40% = durată relativă de comutare
**) Înălţime maximă de tăiere: 2 mm

Tensiunea reţelei electrice conf. plăcuţei de fabricaţie ±10%
Element de siguranţă vezi schema electrică
Cablul de conexiune (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
Caracteristică de declanşare C (D*) 

*) daca pornirea se face lent atunci cand este cauzata de deplasarea unor mase mari

Date tehnice

4.2 Condiţii de exploatare şi depozitare

Temperatura de exploatare/încăperii +10 până la +40°C
Temperatura de depozitare –10 până la +50 °C

4.3 Cuplarea electrică

4.4 Motorul de antrenare

Valorile efective sunt menţionate pe plăcuţa de fabricaţie.
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

4.6 Emisia sonoră

Valorile menţionate sunt valori de emisie, deci nu sunt 
valorile garantate ale locului de muncă. Deşi există o 
legătură între nivelele de emisii şi imisii, nu se poate 
concluziona în mod sigur dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare de siguranţă. Factorii care pot influenţa 
la momentul actual nivelul de imisii existent la locul de 
muncă includ durata de acţionare, specificitatea spaţiului 
de lucru, alte influenţe de mediu. Valorile admise la locul 

de muncă pot de asemenea varia în funcţie de ţară. 
Această informaţie va permite însă utilizatorului să reali-
zeze o mai bună evaluare a pericolelor şi a riscurilor. În 
funcţie de locul de amplasare şi de alte condiţii specifice, 
valorile apărute cu privire la emisii pot diferi semnificativ 
faţă de valorile menţionate.

Observaţie:
Pentru a menţine un nivel scăzut al emisiilor de zgomot, utilizaţi întotdeauna scule bine ascuţite şi respectaţi 
turaţia corectă.
Se va utiliza neapărat protecţie auditivă, dar acesta nu înlocuieşte obligaţia de ascuţire corespunzătoare a 
sculelor.
Toate datele in dB (A) şi pentru valorile de emisii mentionate se aplică un supliment datorat nesiguranţei de 
măsurare 4 dB (A).

 Unitate ferăstrău circular Ralanti Prelucrare
 Nivelul de intensitate acustică 
 (EN ISO 3746)

 Valorile emisiilor la locul de muncă 
 (EN ISO 11202)

 Unitate de frezare Ralanti Prelucrare
 Nivelul de intensitate acustică 
 (EN ISO 3746)

 Valorile emisiilor la locul de muncă 
 (EN ISO 11202)

4.5 Emisia de praf

Maşina este verificată în privinţa emisiei de praf conform 
DIN 33893. Conform „Principiilor pentru verificarea 
emisiei de praf” (concentraţia de praf la locul de muncă) 
pentru maşinile de prelucrare a lemnului, redactate de 

comisia de specialitate pentru lemn, valorile emisiei de 
praf sunt mult mai reduse decât valoarea concentraţiei 
de 2,0 mg/m³ în aer admisă în prezent. Această 
situaţie este confirmată prin simbolul de culoare albastră 
 ”Verificat în privinţa prafului rezultat din prelucrarea 
lemnului”.

Date tehnice
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Ø 58 ± 0,1mm

Ø 8,5 ±0,3 mm

Ø 30 mm

Ø 46,35 ± 0,1mm

Ø 9 ±0,3 mm

Ø 30 mm

Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

4.7 Scule

Atenţie! Pericol de accidentare!
Turaţia maximă specificată pentru sculă nu trebuie depăşită niciodată!

4.7.1 Unitate ferăstrău circular
Utilizaţi doar pânze pentru ferăstrău
• a căror turaţie permisă este mai mare decât turaţia arborelui ferăstrăului
• care corespund normelor DIN EN 847-1

Se utilizează dor scule pentru nuturi potrivite pentru lucrările în lemn!

Desenul: Panza circularului Gaură, cu antrenor

Observaţie: Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sculelor Hammer originale (catalogul Hammer).
Înălţime maximă de tăiere se află în dependenţă directă de factorii următori:
• Tipul lemnului (Cherestea esenta tare sau moale)
• umiditatea lemnului
• Viteza de alimentare
• Panzele taietoare circulare
• puterea motorului maşinii

Pânze incizor Standard (mechanisch) Option (angetrieben)
Diametru 80 mm 100 mm*)

Gaură 20 mm 20 mm

Turaţia 10.000 minˉ¹ 10.000 minˉ¹
Puterea motorului - 0,65 kW

*) in Kombination mit 300 mm Hauptsägeblatt

Panzele taietoare circulare
Diametru 250 – 315 mm
Gaură, cu antrenor *) 30 mm
Turaţie fixă 4800 min-1
Înălţime maximă de tăiere (la o pânză de Ø 315 mm) 103 mm
Devierea pânzei de ferăstrău 90° până 45°

*) Vezi desenul

Pânze pentru executat scobituri caracteristici tehnice CE
Diametrul, max. 180 mm
Lăţime 5 până 20 mm

Date tehnice
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

 Unitate de frezare
 Latimea mesei de prelucrare (Ø) 190 mm
 Freză-Ø max.
  apărătoare pentru freză 220 mm
  Protecţie la crestare 275 mm
 Ax-Ø Standard 30 mm
 Sistemul schimbarea de axul de frezare  Dotare optionala 
1*)

32 / 35 / 50 mm

 Sistemul schimbarea de axul de frezare  Dotare optionala 
2*)

1 ¼ inch

 Turaţie fixă 3000/6000/8000/10000 min-1
 Turaţia Ax pentru viteze mari 15000 min-1
 Înălţimea axului frezei deasupra mesei (Înălţime utilizabilă) 100mm
 înclinarea axului frezei *) 90° până 45°

* non esiste e-classic

Utilizaţi doar scule de frezat,
• a căror turaţie maximă permisă este mai mare decât turaţia axului de frezare
• care corespund normelor DIN EN 847-1 respectiv DIN EN 847-2 şi
• care sunt marcate cu simbolul ”MAN”!

4.7.2 Unitate de frezare

4.8 Exhaustare

 Unitatea de tăiere Agregat Apărătoarea pânzei
 Gura de exhaustare Ø 120 mm 50 mm
 Viteza min. a aerului 20 m/s 20 m/s
 Nivelul de depresurizare min. 1824 Pa 953 Pa
 Debit volumetric min. (la 20 m/s) 814 m³/h 141 m³/h

*) Standard = Apărătoarea pânzei /  Dotare optionala = Braţ apărător EURO II

 Unitate de frezare
Opritor de frezare

Apărătoare pentru 
crestare

 Gura de exhaustare Ø 120 mm 120 mm
 Viteza min. a aerului 20 m/s 20 m/s
 Nivelul de depresurizare min. 470 Pa 920 Pa
 Debit volumetric min. (la 20 m/s) 362 m³/h 814 m³/h

*) Standard = Opritor de frezare /  Dotare optionala = Apărătoare pentru crestare

Date tehnice
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Structura

5 Structura

5.1 Prezentare generală

Fig. 5-2: Prezentare generală perform

!Braţ în consolă
"Opritorul de tivire (Braţ în consolă)
#Masă cu braţ în consolă
$Masa culisantă

%Opritor de frezare
&Opritorul de tivire (Braţ în consolă)
/Opriţi transversal

Fig. 5-1: Prezentare generală basic/winner
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

asztalhosszabbítás támasztólábbal 
Cikkszám 501-129

Fig. 5-4: Prelungire a mesei cu picior de suport 

Pentru poziţionarea sigură a reperelor lungi (Instrucţiuni 
de montaj „Extensia mesei“).

!Prelungire a mesei cu picior de suport 

Unitate de tivire 1100
art. nr. 503-108 (800 x 600 mm)

Fig. 5-5: Braţ în consolă

Pentru prelucrarea de plăci mari și grele (Instrucţiuni de 
montaj „Masă cu braţ în consolă“).

!Unitate de tivire

Structura

5.2 Accesorii

Extensia mesei 400 mm
art. nr. 503-137

Fig. 5-3: Extensia mesei 

Pentru poziţionarea sigură a reperelor lungi (Instrucţiuni 
de montaj „Extensia mesei“).

!Extensia mesei
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Structura

Extensie pentru braţul telescopic cu rolă pentru material.
art. nr. 503-132

Fig. 5-6:  Extensie pentru braţul telescopic cu rolă pentru materi-
al.

Pentru plasarea sigură a plăcilor mari, foarte lungi.

!Extensie pentru braţul telescopic cu rolă pentru mate-
rial.

Fig. 5-7: Set de cleme

Set de cleme
art. nr. 410-190

Pentru M20 masă format cu ghidaj sferic.
Pentru fixarea presei cu excentric pe masa culisantă.

!Set de cleme

Sisteme de prindere cu excentric
art. nr. 400-108 şi 500-112

Utilizabil pe orizontală sau pe verticală pentru dife-
rite repere. Pentru fixarea sigură a reperelor pe masa 
culisantă.

!Sisteme de prindere cu excentric

Fig. 5-8: Sisteme de prindere cu excentric
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Capota de cepuire
art. nr. 503-114

Fig. 5-10: Capota de cepuire

Cepuire şi crestare în siguranţă.

!Capota de cepuire

Rigle de siguranţă
art. nr. 501-116

Fig. 5-11: Rigle de siguranţă

Pentru protecţie la frezarea profilurilor.

!Rigle de siguranţă

Structura

Dispozitiv de deplasare cu cărucior de ridicat
art. nr. 503-134
 500-149

Fig. 5-9: Cadru mobil

Datorită căruciorului de ridicat și a dispozitivului de de-
plasare este posibilă curățarea mașinii chiar și în locurile 
foarte înguste (Instrucţiuni de montaj „Cadru mobil“).

!Cadru mobil
"Cărucior de ridicat
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Structura

Afisaj digital (cu cifre)
art. nr. 01.1.200 (Afişaj în „mm“)
 01.2.200 (Afişaj în „inch“)
Roata de reglare sistem
art. nr. 12.1.311

Fig. 5-12: Afisaj digital (cu cifre)

Ceasul digital se montează în rota de reglare sistem 
pentru reglarea înălţimii.
Cu ceasul digital sunt posibile reglaje cu o precizie 
de zecime de milimetru (Instrucţiuni de montaj „Afisaj 
digital“).

!Afisaj digital (cu cifre)
"Roata de reglare sistem

Dispozitiv de protecţie pentru frezarea coplanară EURO
art. nr. 400-610

Fig. 5-13:  Dispozitiv de protecţie pentru frezarea coplanară 
EURO

Pentru lucrări de frezare curbilinie cu gura de exhaustare 
pentru scule cu  diametrul pana la Ø 180 mm.

!Dispozitiv de protecţie pentru frezarea coplanară 
EURO

Opritor de ghidare pentru apărătoare EURO la frezare 
coplanară
art. nr. 400-611

Fig. 5-14: Ghidaje de lucru

Adecvat pentru o sculă cu Ø 100 - 160 mm. 
Cea mai mică rază interioară a reperului r=160 mm.

!Ghidaje de lucru



27

KR-FELDER-STR.1
A - 6060 HALL in Tirol 

AUSTRIA 
Tel.: 0043 (0)5223 / 45 0 90
Tax.: 0043 (0)5223 / 45 0 99

Motordaten:

Baujahr / year of constr. / annee de constr. :

A:KW:

HZ:PH:V:

NR.    :

TYPE :

info@hammer.at / www.hammer.at

!

!

Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

5.3 Plăcuţa de fabricaţie

Plăcuţa de fabricaţie conţine următoarele date:
• Denumirea tipului
• Numărul maşinii
• Tensiunea
• Faze
• Frecvenţa
• Puterea
• Voltajul
• Anul de fabricaţie
• Datele producătorului

Fig. 5-15: Plăcuţa de fabricaţie

Structura

5.4 Dispozitive de protecţie

5.4.1 Întrerupătorul final de siguranţă

Fig. 5-16: Întrerupătorul principal

Maşina dumneavostră este echipată cu întrerupătoare 
finale de siguranţă. Maşina funcţionează doar dacă 
limitatorul de cursă din interiorul batiului este acţionat de 
către blocare (capac glisant închis).

(Capacul de deplasare și uşa frezei este închis și blocajul 
este împins în pozitie centrala)

!Limitatoare de cursă
"Uşa frezei
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Structura

5.4.3 Aparatoarea pânzei de ferăstrău

Capacul de protecţie trebuie instalat și reglat corect.

Capacul de protecție trebuie conectat la un exhaustor 
Diametru = 50 mm

!Aparatoarea pânzei de ferăstrău

Fig. 5-18: Aparatoarea pânzei de ferăstrău

5.4.2 Dispozitiv de protecţie a frezei

Dispozitivul de protecţie al frezei este fixat pe capacul 
opritorului frezei. Dispozitivul de protecţie la frezare 
constă într-o bară reglabilă, un sabot de presiune și arcul 
de presiune

După deschiderea șurubului cu cap striat, piesele indivi-
duale pot fi mutate atât vertical cât și orizontal.
Sabotul de presiune și arcul de presiune orizontal pot fi 
reglate în așa fel încât piesa cu pretensiune mai scăzută 
(presiune) să fie presată contra mesei respectiv a scându-
rilor opritoare

!Șuruburi cu cap striat
"Bare
#Arc comprimat
$Patină de presare

Fig. 5-17: Dispozitiv de protecţie a frezei

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pentru evitarea accidentelor cu ferăstrăul, mașina trebuie să fie echipată cu un capac de protecţie deasupra 
pânzei de ferăstrău!
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5.5 Elemente de operare şi afişare

Fig. 5-19: Elemente de operare şi afişare

!Maner de reglaj rotativ - Reglarea unghiului frezei

"Tasta OPRIRE DE URGENŢĂ (dacă există)

#Roata de reglare - reglajul unghiului ferăstrăului 
circular  

$Butonul roşu  
• maşină OPRITĂ 
• Oprirea în situaţii de urgenţă

%Buton verde - agregatul de frezat PORNIT

&Roata de reglare - reglajul unghiului ferăstrăului 
circular

/Scală - Specificație unghi ferăstrău

(Întrerupător selectare - Regimuri de exploatare 
• Taiere  
• Frezare (Sens de funcţionare pentru prelucrarea pe 
partea stângă freză) 
• Frezare (rotirea spre stânga a frezei)

)Întrerupătorul principal (dacă există)

BLManetă cu clemă - Reglarea unghiului frezei

BMManer de reglaj rotativ - Reglarea înălţimii frezei

BNScală - indicarea unghi de frezare

BOSistem de blocare - Capac de deplasare

Structura
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Mașina se livrează montată complet pe un palet.
Descărcarea poate avea loc cu ajutorul unui:
• motostivuitorul,
• Transpalet,
• Macaraua sau,
• Cadru mobi.

Pentru transport se utilizează doar cabluri sau lanţuri. 

6 Transportul, ambalarea şi depozitarea

6.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! La transport, respectiv la încărcare şi descărcare există pericol de rănire datorită pieselor desprinse.

Atenţie! Daune materiale! Maşina poate fi deteriorată sau distrusă prin transportul necorespunzător.

Din acest motiv este necesară respectarea exactă a  
următoarelor instrucţiuni de siguranţă:
• Nu suspendaţi niciodată greutăţi deasupra  

persoanelor.
• În orice situaţie, mişcaţi maşina cu grijă şi cu  

prudenţă maximă.
• Folosiţi numai mijloace de ridicare a greutăţilor şi  

mecanisme de ridicare corespunzătoare cu o  
capacitate portantă suficientă.

• Nu este permisă transportarea echipamentului cu 
componente în afară (de exemplu: mese de preluc-
rare).

• La transport trebuie să se ţină cont de centrul de  
greutate (pericol de răsturnare).

• Asiguraţi echipamentul împotriva unei alunecări  
laterale.

• Cablurile, curelele sau alte utilaje de ridicare trebuie 
prevăzute cu un cârlig de siguranţă.

• Nu este permisă utilizarea de cabluri fisurate sau 
uzate.

• Cablurile şi curelele nu trebuie să prezinte noduri.
• Cablurile şi curelele nu trebuie să atingă canturi 

ascuţite.
• Efectuaţi transportul cu evitarea tuturor surselor de 

pericol. Astfel se evită eventualele prejudicii care pot 
apărea în timpul transportului.

• Se vor evita şocurile mecanice.
• În cazul unui transport naval, maşina trebuie 

ambalată etanş şi protejată împotriva coroziunii 
(agent sicativ).

6.2 Siguranţe de transport

Fig. 6-1: Siguranţe de transport

Atenţie! Daune materiale! Nu este permisă ridicarea mașinii prin prindere de masa de lucru, de masa 
culisantă sau de traiectoria principală!

Transportul, ambalarea şi depozitarea
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6.2.1 Transportul cu transpaletul

Fig.6-2: Transportul cu transpaletul

Pentru descărcarea de pe palet se utilizează o rampă 
similară imaginii de alături.

1. Deplasaţi barele transpaletului în decupajul batiului.
2. Transportaţi mașina de pe palet cu transpaletul.

!Decupajul din batiul maşinii
"Rampă

Atenţie! Pericol de accidentare datorat greutăţii proprii foarte mari
Pentru o descărcare fără probleme, în funcţie de echipare, sunt necesare două până la trei ajutoare suplimen-
tare.

6.2.2 Transportul cu dispozitivul de deplasare pe role

Fig. 6-3:  Transportul cu dispozitivul de transport pe role și 
căruciorul de ridicat

Dispozitivul de deplasare se montează la batiul mașinii.

!Cadru mobil
"Cărucior de ridicat

Transportul, ambalarea şi depozitarea

Útmutató: A mozgatóberendezéssel és a mozgatórúddal (tartozék) a gép egyszerű szállítása válik lehetővé. 
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6.5 Depozitarea

Ambalajul se va menţine închis până la montare/insta-
lare, cu respectarea marcajelor de amplasare şi depozi-
tare aplicate pe exterior.

Ambalajele vor fi depozitate numai în următoarele 
condiţii:
• Nu este permisă depozitarea în aer liber.
• Se vor depozita în locuri uscate şi fără praf.
• Nu se vor expune la medii agresive.
• Se vor feri de razele soarelui.
• Se vor evita şocurile mecanice.
• Temperatura de depozitare: –10 până la +50 °C
• Umiditate atmosferică maximă: 60 %
• Se vor evita variaţii mari de temperatură (formarea 

de condens).

• Se vor gresa cu ulei toate componentele descoperite 
ale maşinii (protecţie anticorozivă).

• În cazul unei depozitări mai îndelungate (> 3 luni) se 
vor gresa cu ulei toate componentele descoperite ale 
maşinii (protecţie anticorozivă). Se va verifica peri-
odic starea generală a tuturor componentelor şi a 
ambalajului. În caz de necesitate, se va împrospăta 
sau se va înlocui soluţia de conservare.

• În cazul depozitării într-o încăpere cu nivel ridicat de 
umiditate, echipamentul va fi ambalat etanş şi prote-
jat împotriva coroziunii  
(agent sicativ).

6.3 Inspectarea după transport

Livrarea va fi verificată fără întârziere după primire pen-
tru a determina caracterul complet şi a identifica eventua-
lele defecţiuni survenite pe parcursul transportului.
În cazul unor deteriorări exterioare vizibile, nu acceptaţi 
livrarea sau efectuaţi acest demers cu rezerve. Menţionaţi 
volumul daunelor în documentele de transport/borderoul 

de livrare a transportatorului. Formulaţi reclamaţii.
Reclamaţi fără întârziere deficienţele care nu au fost 
identificate, având în vedere faptul că cererile de 
despăgubire pot fi formulate numai pe parcursul ter-
menelor de reclamaţie valabile.

6.4 Ambalajul
În cazul în care nu a fost încheiat un acord cu privire 
la returnarea ambalajelor, materialele vor fi sortate în 
funcţie de tip şi dimensiune şi reutilizate sau predate cen-
trelor de reciclare.

Atenţie! Eliminarea ambalajelor se va realiza întotdeauna cu respectarea normelor de protecţie a mediului 
şi a reglementărilor locale valabile cu privire la evacuarea deşeurilor. Dacă este cazul, însărcinaţi o firmă 
specializată în reciclarea deşeurilor.

Observaţie: Recomandări pentru protecţia mediului! Ambalajele sunt materii prime importante şi pot fi utili-
zate în continuare în numeroase situaţii sau prelucrate şi refolosite în mod corespunzător.

Transportul, ambalarea şi depozitarea

anyag és nagyság szerint és intézkedjünk további 
felhasználásukról vagy újrahasznosításukról.
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Condiţiile locului de amplasare:
• Temperatura de exploatare/încăperii: +10 până la 

+40°C.
• Stabilitate şi capacitate portantă suficientă a  

suprafeţei de lucru.
• Iluminaţie suficientă la nivelul locului de muncă.
• Ecranare sau distanţă suficientă faţă de locurile de 

muncă învecinate.

Pentru deservire şi întreţinere, în jurul maşinii trebuie 
păstrat un spaţiu liber de cel puţin 2000 mm.

Fig. 7-1: Cerinţe de spaţiu/Dimensiuni

7 Amplasarea şi instalarea

7.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de accidentare! Montarea şi instalarea necorespunzătoare poate duce la daune umane, 
respectiv materiale majore. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte 
modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Atenţie! Pericol de electrocutare! Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către 
personal de specialitate calificat, cu respectarea normelor de siguranţă.

Înainte de montare şi instalare se va verifica integritatea 
maşinii şi a componentelor acesteia, cât şi starea tehnică 
ireproşabilă.

Atenţie! Pericol de accidentare! O maşină incompletă, defectă sau deteriorată poate duce la vătămări corpo-
rale, respectiv la daune materiale majore. Este permisă montarea şi instalarea numai dacă maşina (şi compo-
nentele sale) sunt intacte.

Atenţie! Daune materiale! Este permisă exploatarea maşinii numai la o temperatură de exploatare/
temperatură a încăperii de +10 până la +40°C. În caz de nerespectare intervin deteriorări în timpul 
depozitării!

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare. În cazul 
în care nu există suficient spaţiu faţă de mașinile, 
pereţii sau alte obiecte din apropiere, reperele 
deplasate forţat prezintă pericol la tăiere.

• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  

muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Dispozitivele de protecţie se vor instala 
corespunzător şi se va verifica funcţionarea acestora.

7.2 Amplasarea

Amplasarea şi instalarea
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1. Mașina se transportă către locul de amplasare 
conform indicaţiilor din capitolul „Transport” și 
ainstrucţiunilor de transport, respectiv de montare.

2. Pentru asigurarea unei funcţionări precise și sigure, 
mașina se aliniază cu un poloboc.

 Dacă spaţiul de amplasare prezintă denivelări, 
aliniaţi maşina prin introducerea unui obiect sub 
aceasta.

!Poloboc
"Corectare

7.3 Amplasarea şi alinierea maşinii

Fig. 7-2: Alinierea mașinii

3. În caz de necesitate, maşina poate fi înşurubată în 
pardoseală cu ajutorul unor etriere de transport.

!Etrier de transport

Fig. 7-3: Fixarea în pardoseală

4. Înainte de punerea în funcţiune a mașinii, se 
îndepărtează, de pe ambele părţi, penele dintre 
traiectoria principală și masa culisantă.

5. Toate componentele descoperite ale echipamentului 
vor fi curăţătate cu soluţie anticorozivă.

Amplasarea şi instalarea

Fig. 7-4: Siguranţe de transport Masa culisantă
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Fig. 7-6: Opritor de frezare

Der Fräsanschlag wird komplett montiert geliefert und ist 
am Maschinentisch montiert.

La transportul în containere opritorul frezei se livrează 
separat, montat de paletă Opritorul frezei trebuie plasat 
în acest caz pe maşină şi înşurubat de aceasta.

7.4.3 Opritor de frezare

7.4 Montare

7.4.1 Masa culisantă

Observaţie: În funcţie de lungimea mesei culisante, din motive tehnice și de transport, aceasta va fi livrată 
separat. Pentru instalarea mașinii, în funcţie de lungimea de tăiere, sunt necesare două până la trei  
ajutoare suplimentare. 

Masa culisantă trebuie montată înainte de punerea în 
funcţiune a mașinii. Pentru montare, vezi instrucţiunile 
de montaj separate (anexate mașinii, respectiv mesei 
culisante).

Amplasarea şi instalarea

7.4.2 Montarea/Demontarea mesei cu braţ în consolă

Fig. 7-5: Montarea mesei cu braţ în consolă:

Montarea mesei cu braţ în consolă:
1. Prindeţi în nuturi masa cu braţ în consolă la masa 

culisantă.
2. Așezaţi masa cu braţ în consolă pe arborele de 

sprijin.
3. Se fixează cu un șurub cu cap striat.

Demontarea mesei cu braţ în consolă:
1. Desprindeţi șurubul cu cap striat.
2. Desprindeţi masa cu braţ în consolă de arborele de 

sprijin și de la masa culisantă.

!Nut
"Masă cu braţ în consolă
#Arbore de sprijin
$Șuruburi cu cap striat
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Atenţie! Pericol de accidentare! Furtunele de absorbţie trebuie să fie greu inflamabile şi bune conducătoare 
electric! Folosiţi de aceea numai furtune de absorbţie originale Hammer!

• În plus, puterea de exhaustare trebuie să fie suficient 
de mare pentru a produce depresiunile necesare şi o 
viteză a aerului de 20 m/s în punctul de racordare. 
(vezi „Date tehnice“)

• Verificaţi viteza aerului înainte de prima punere în  
funcţiune şi după modificări esenţiale.

• Dispozitivul de exhaustare trebuie verificat înainte de 
prima punere în funcţiune, precum şi zilnic în privinţa 
deficienţelor evidente, cât şi lunar în privinţa eficienţei.

• Exhaustarea trebuie racordată la maşină astfel încât 

Observaţie: Din principiu orice maşină trebuie exhaustată la utilizare. Ca accesoriu este disponibilă o priză cu 
pornire temporizată.

să funcţioneze obligatoriu concomitent cu maşina.
• Furtunele de exhaustare trebuie să prezinte conducti-

bilitate electrică şi să fie inpământate pentru a preve-
ni încărcarea electrostatică.

• Pentru curăţarea prafului depus utilizaţi numai  
procedee de exhaustare care nu ridică mult praful.

Amplasarea şi instalarea

7.4.4 Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău

Fig. 7-7: Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău

! Cuţit divizor
" Piuliţă striată
§ Bolţ cu guler
$ Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău
% Loc pentru pânzele de ferăstrău de 300 până la 

315 mm
& Loc pentru pânzele de ferăstrău de 250 mm

Apărătoarea de protecţie a pânzei este fixată la pana 
de despicat. Montarea depinde de diametrul pânzei:
• Loc pentru pânzele de ferăstrău de 300 până la 

315 mm
• Loc pentru pânzele de ferăstrău de 250 mm

1. Desfaceţi piuliţa cu cap striat.
2. Bolţurile cu guler se apasă înapoi cu ajutorul piuliţei 

striate.
3. Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău se 

îndepărtează și se plasează în celălalt loc.
4. Se strânge piuliţa.

7.5 Exhaustare
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! Stecher CEE
Š inversor de fază (opţional)

1. Aduceţi comutatorul selector în poziţia „ferăstrău 
circular“.

2. Conectaţi ştecherului echipamentului la alimentarea 
cu energie electrică.

3. Porniţi scurt mașina.
4. La pornirea motorului se verifică direcţia de rotaţie.
5. În cazul în care este necesară modificarea direcţiei 

de rotaţie, modificaţi 2 faze la nivelul cablului de 
alimentare.

Observaţie: Fără aprobarea explicită din partea departamentului de service Hammer nu este permisă 
deschiderea tabloului de comandă aflat la maşină. În cazul nerespectării acestei obligaţii toate drepturile de 
garanţie încetează.

Atenţie! Daune materiale!
Maşina trebuie asigurată cu ajutorul unei siguranţe automate.

Atenţie! Daune materiale!
Înainte de conectarea alimentării cu energie electrică este necesară compararea datelor de pe plăcuţa de 
fabricaţie cu datele specifice reţelei de energie electrică. Se va conecta numai dacă acestea sunt identice. Sur-
sa de curent trebuie să prezinte dispozitivul de conectare corespunzător (CEE în cazul motorului trifazic).

Atenţie! Pericol de electrocutare!

Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către personal de specialitate calificat, 
cu respectarea normelor de siguranţă.

Verificarea impendantei precum si a rezistentei totale a dispozitivului de protectie la suprasarcina trebuie sa 
se faca la locul unde se va efectua instalarea si punerea in functiune!

Cerinţe cu privire la conexiunile electrice:
• Echipamentul trebuie inpământat cu un conductor de 

protecţie.
• Variaţiile de tensiune din reţeaua de energie electrică 

nu au voie să depăşească limita maximă de ±10%.
• Tabloul de comandă trebuie prevăzut cu un 

întrerupător de putere (DIN VDE 0641). 
Număr de poli: 3 (motor cu curent alternativ)

• Este permisă operarea maşinii numai în reţele TN (cu 
conductor neutru împământat) (numai 3x400V)

• Cablul de conexiune H07RN-F minim 5x 2,5 (motor 
cu curent trifazic) respectiv 3x 2,5 (motor cu curent 
alternativ).

• Element de siguranţă/Cablul de conexiune: 
vezi „Date tehnice“

• Alimentarea cu energie electrică trebuie protejată 
împotriva defecţiunilor (de exemplu tub armat).

• Cablurile de conectare trebuie montate astfel încât 
să nu apară puncte de îndoire şi frecare sau sa 
genereze pericol de împiedicare.

Fig. 7-8 Direcţia de rotaţie a motorului

Observaţie: Cablul de alimentare cu energie electrică a maşinii este livrat cu capăt liber, adică fără ştecher.
Cablul de alimentare cu energie electrică a echipamentului trebuie prevăzut de către client cu un ştecher care 
corespunde prevederilor naţionale specifice şi recomandat pentru alimentarea cu energie electrică.

Amplasarea şi instalarea

7.6 Cuplarea electrică
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8 Reglarea şi echiparea Unitate ferăstrău circular

Reglarea şi echiparea

8.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de electrocutare! Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către 
personal de specialitate calificat, cu respectarea normelor de siguranţă.

Atenţie! Pericol de accidentare! Lucrările necorespunzătoare de reglare, respectiv de echipare pot duce la 
vătămări corporale, respectiv la daune materiale majore. Aceste lucrări sunt permise doar personalului 
autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de 
siguranţă.

• Înainte de începerea lucrărilor, maşina trebuie să fie  
oprită şi asigurată împotriva unei porniri accidentale.

• Înainte de începerea lucrărilor a se verifica  
integritatea şi starea tehnică ireproşabilă a maşinii.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.
• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  

muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Dispozitivele de protecţie se vor instala 
corespunzător şi se va verifica funcţionarea acestora.

8.2 Blocarea mesei culisante

Fig. 8-1: Blocarea mesei culisante

Masa culisantă poate fi blocată în poziţia mediană.

1. Șurubul cu cap striat se înșurubează cu 90°.
2. Se deplasează încet masa culisantă în poziţia de 

blocare, până la înclinchetare.
3. Pentru deblocare, deșurubaţi șurubul cu cap striat cu 

90°.

! Şurub cu cap striat
" Masa culisantă
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Reglarea şi echiparea

8.3 Opritorul de debitare la masa culisantă

Fig. 8-2: Montarea opritorului de debitare

1. Se inserează piesa de prindere în nutul mesei culi-
sante până la șurubul de oprire (în nut).

2. Se fixează ușor arborele de strângere.
3. Se reglează unghiul de tăiere dorit (-45° până la 

+45°).
 La tăieturi de 90°:
 • Se deschide trapa de oprire la masa culisantă.
 • Poziţionaţi opritorul la trapa de oprire
4. Se prinde opritorul cu maneta cu clemă. 

! Arbore de strângere  $Piesa de prindere
" Pentru siguranţa dvs.  %Trapă de oprire
# Nut    &Opritor

Fig. 8-3: Reglarea trapei de oprire

Reglarea:
1. Închideţi trapa de oprire.
2. Se deșurubează știftul cu filet.
3. Se rotește maneta excentricului până la atingerea 

unghiului de 90° (se poziționează opritorul la trapa 
de oprire).

4. Controlul prin probă de tăiere.
5. Se strânge știftul filetat. 

! Trapă de oprire
" Știft filetat
# Manetă cu excentric

8.4 Opritorul de debitare la braţul în consolă

Fig. 8-4: Montarea opritorului de debitare

Opritorul de debitare poate fi montat la braţul în consolă 
pe partea de împingere sau de deplasare.
1. Prindeţi placa de prindere în șina braţului în consolă.
2. Desprindeţi șuruburile cu cap striat și se 

poziţionaţiopritorul de debitare la braţul în consolă.
3. Opritorul de debitare se prinde la brațul în consolă 

cu maneta cu clemă.
4. Strângeţi șuruburile cu cap striat. 

! Manetă de prindere  $Braţ în consolă
" Opritorul de tivire  %Placă de prindere
# Trapă de oprire  &Șuruburi cu cap 

striat
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Reglarea şi echiparea

Fig. 8-5: Reglarea opritorului de debitare

Înclinarea:
1. Desprindeţi maneta cu clemă și șuruburile cu cap 

striat.
2. Înclinaţi opritorul de debitare în poziția dorită. Se 

închide eventual trapa de oprire pentru înclinarea 
opritorului de debitare.

3. Prindeţi bine maneta cu clemă și înşurubaţi  
șuruburile cu cap striat.

4. Pentru compensarea debitării se desprindeti scala de 
la opritorul înclinat, se deplasează reperul de oprit și 
se înșurubează din nou șuruburile cu cap striat. 

! Manetă de prindere
" Opritorul de tivire
# Trapă de oprire
$ Braţ în consolă
% Placă de prindere
& Șuruburi cu cap striat

90°-Poziţie:
1. Desprindeţi maneta cu clemă și șuruburile cu cap 

striat.
2. Înclinaţi opritorul de debitare până la fixare în trapa 

de oprire.
3. Prindeţi bine maneta cu clemă și înşurubaţi  

șuruburile cu cap striat. 

8.5 Opriţi transversal

Fig. 8-6: Opriţi transversal

Opritorul paralel poate fi deplasat continuu pe opritorul 
de debitare.
În caz de nevoie trapa de oprire poate fi închisă.
1. Desfaceţi șuruburile cu cap striat.
2. Deplasaţi opritorul paralel la dimensiunea dorită.  

Dimensiunea (lăţimea de tăiere) poate fi citită cu 
lupa.

3. Strângeţi șuruburile cu cap striat.

! Șuruburi cu cap striat
" Opriţi transversal
# Scala
$ Trapă de oprire
% Opritorul de tivire
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Reglarea şi echiparea

8.6 Opritorul de tivire-prelungire

Fig. 8-7: Opritorul de tivire-prelungire

Opritorul de tivire poate fi echipat opţional cu o prelun-
gire.
1. Desfaceţi șuruburile cu cap striat.
2. Deplasaţi prelungirea opritorului de debitare la di-

mensiunea dorită.
 Dimensiunea (lăţimea de tăiere) se citeşte la scala de 

la cantul profilat al opriorului de debitare.
3. Strângeţi șuruburile cu cap striat.

! Scala
" prelungire
# Şurub cu cap striat
$ Opritorul de tivire

8.7 Opritorul paralel

8.7.1 Deplasarea

Imag. 8-8: Opritorul paralel B3 e-classic

B3 e-classic:
1. Se desprinde maneta cu clemă.
2. Citirea dimensiunii se face la scala de la profilul de 

avans al indicatorului.
3. Pentru potrivirea scalei pentru diferite puteri 

ale pânzei ferăstrăului, se deplasează scala cu 
dimensiunea care lipsește:

 - Se desprind cele patru piuliţe plate de la șină.
 - Se deplasează șina.
 - Se înșurubează din nou cele patru piuliţe plate.
4. Se prinde maneta cu clemă. 

! Scala   $Șină
" Indicator   %Piuliţe
# Manetă de prindere

Atenţie! Distanţa dintre marginea superioară a șinei și marginea superioară a mesei trebuie să fie exact de 
17 mm, atunci când se utilizează prelungirea de masă, astfel încât poziţia prelungirii să fie aliniată cu poziţia 
mesei.
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K3 e-classic ( Dotare optionala):
1. Desfaceţi maneta cu clemă 1.
2. Blocaţi maneta cu clemă 2.
3. Reglează fin piulița striată.

! Manetă de fixare 1
" Manetă de fixare 2
# Piuliţă striată

Reglarea şi echiparea

8.7.2 Reglarea fină

Imag 8-9: Opritorul paralel B3 winner

B3 winner:
1. Se desprinde mânerul striat.
2. Citirea dimensiunii se face la scala de la profilul de 

avans al indicatorului.
3. Pentru potrivirea scalei pentru diferite puteri ale 

pânzei ferăstrăului, se deplasează scala cu dimen-
siunea care lipsește:

 - Se desprinde placa de prindere.
 - Se deplasează scala.
 - Se strânge placa de prindere.
4. Se prinde mânerul striat.

! Scala   #Mâner striat
" Indicator   $Placă de prindere

Imag 8-10: Opritorul paralel K3 basic/K3 e-classic

Observaţie: pentru compensarea jocului de filetare, reglarea se face întotdeauna dinspre pânză.

Imag 8-11: Opritorul paralel K3 winner

K3 winner:
1. Se desprinde mânerul striat.
2. Se apasă piuliţa striată spre interior.
3. Reglarea fină prin răsucirea piuliţei striate.
4. După reglarea fină, se înșurubează mânerul striat.

! Mâner striat
" Piuliţă striată
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B3 e-classic:
Poate fi necesar ca opritorul paralel să fie îndepărtat 
atunci când se prelucrează plăci mari.

1. Desfaceţi maneta cu clemă 1.
2. Dacă există: Se slăbește mânerul striat al reglajului 

fin cu 5-6 rotiri. 
3. Opritorul paralel se îndepărtează spre sus de pe 

șină.

! Opritorul paralel #Pentru siguranţa dvs.
" Manetă de fixare 1 $Șină

8.7.3 Modificarea riglei 

Fig. 8-12: Opritorul paralel

1. Desprindeţi șurubul cu cap striat.
2. Trageţi în afară rigla spre faţă.
3. Poziţionaţi rigla pe masă și prindeţi-o din nou în 

canelura corespunzătoare.
4. Strângeţi șuruburile cu cap striat.

! Şurub cu cap striat
" Riglă

8.7.4 Îndepărtarea

Imag 8-13: Opritorul paralel B3 e-classic

Imag 8-14: Opritorul paralel B3 winner

B3 winner:
Există posibilitatea să fie necesa ca opritorul paralel să 
fie îndepărtat atunci când se prelucrează plăci mari.

1. Se desprinde mânerul striat.
2. Opritorul paralel se scoate de pe arbore spre spate.

! Mâner striat
" Opritorul paralel
# Arbore

Reglarea şi echiparea
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8.8 Reglaţi înălţimea de tăiere/unghiul de tăiere

Fig. 8-16: Reglaţi înălţimea de tăiere/unghiul de tăiere

Înălțimea de tăiere se reglează cu roata de mână:
• în sensul acelor de ceasornic: mai înalt
• în sens invers acelor de ceasornic: mai mic
Înălţimea de tăiere se reglează doar atât cât este nevoie.

Unghiul de tăiere se reglează cu roata de mână:
• în sensul acelor de ceasornic: spre 0°
• în sens invers acelor de ceasornic: spre 45°
Unghiul de tăiere este indicat la scală.

!Roata de reglare a unghiului de tăiere
"Scala unghiului de tăiere
#Roata de reglare a înălţimii de tăiere

8.7.5 Devierea spre exterior

Observaţie: devierea spre exterior este posibilă doar în cazul ferăstrăului circular de formatizat K3.

Imag 8-15: Opritorul paralel

Devierea spre exterior a opritorului paralel este necesară 
de exemplu în cazul prelucrării plăcilor mari.

1. Se desprinde șurubul cu cap striat.
2. Se plasează rigla în centru.
3. Se prinde șurubul cu cap striat.
4. Se desprinde mânerul striat.
5. Se deplasează opritorul paralel până la capătul 

arborelui de oprire.
6. Se deviază opritorul paralel.

! Riglă   $Șurub cu cap striat
" Mâner striat  %Arbore opritor
# Opritorul paralel

Reglarea şi echiparea
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Observaţie: Pânza de ferăstrău circular funcţionează numai dacă limitatorul de cursă din interiorul btiului 
maşinii nu este acţionat prin intermediul sistemului de blocare: Capacul glisant este închis

• Capacul de deplasare și uşa frezei este închis și blocajul este împins în pozitie centrala 

Reglarea şi echiparea

1. Ferăstrăul circular se rabatează în poziţia de 90°
Deplasati panza de ferastrau la pozitia cea mai 

inalta
2. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  

 accidentale.
3. Împingeţi sistemul de blocare în jos.
4. Deplasaţi masa culisantă spre dreapta, până la opri-

tor.
5. Împingeţi capacul de deplasare, spre stânga, până 

la opritor.

!Masa culisantă
"Capac de deplasare
#Sistem de blocare

8.9 Înlocuirea sculei

8.9.1 Pregătire pentru schimbarea sculei

Fig. 8-17: Pregătire pentru schimbarea sculei

8.9.2 Pregatiti utilajul de functionare

Fig. 8-18: Pregatiti utilajul de functionare

1. A se împinge capacul culisant până la opritor.
2. Împingeţi masa culisantă spre stânga.
3. Împingeţi în sus sistemul de blocare.
4. Porniţi maşina

!Masa culisantă
"Capac de deplasare
#Sistem de blocare
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Scule necesare:
• Cheie imbus 8 mm 
• Cheie fixă SW 22 mm

1. Pregătiţi maşina pentru schimbarea sculelor..
2. Desprindeţi pana de despicat în cazul în care este 

montată o pânză mai mare..
3. Ţineţi strâns flanșa ferăstrăului cu ajutorul unei chei 

fixe..
4. Desprindeţi șurubul imbus cu ajutorul unei chei im-

bus.
5. Îndepărtaţi șurubul imbus și flanșa ferăstrăului.
6. Îndepărtaţi vechea pânză de ferăstrău și plasaţi una 

nouă pe arbore..
7. Plasaţi flanșa ferăstrăului (atenție la poziția de 

 montaj). Ţineţi strâns flanșa ferăstrăului cu ajutorul 
unei chei fixe..

8. Înşurubaţi șurubul imbus cu cheia imbus.
9. Reglaţi pana de despicat în funcție de dimensiunile 

pânzei montate.
10. Pregătirea maşinii pentru deservire.
11. Ajustaţi apărătoarea ferăstrăului la pânză.

Reglarea şi echiparea

8.10 Înlocuirea pânzei

Imag 8-19: Înlocuirea pânzei

! Pană de despicat
" Flanșa ferăstrăului
§ Șurub imbus
$ Pânza de ferăstrău

Atenţie! Moment minim de strângere: 20 Nm!

Observaţie:
Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sculelor Hammer originale (catalogul Hammer).
pentru tăierile de precizie, vă recomandăm utilizarea unei pânze cât mai mici posibile. 
A se consulta datele tehnice pentru panzele de taiere autorizate

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea sculei.
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Reglarea şi echiparea

Pana de despicat trebuie adaptată la puterea pânzei.

Scule necesare:
• Cheie fixă SW 19 mm

1. Slabiti excentricul de blocaj.
2. Dacă este necesar se îndepărtează pana de despi-

cat.
3. Demontaţi pana de despicat. 

Atenţie ca bolţurile suportului pentru pana de despi-
cat să se afle în canalul penei.

4. Strângeţi bine excentricul de blocaj.

!Excentric de blocare  #Şaiba de adaos
"Cuţit divizor   $Bolţuri
%Pânză de ferăstrăuFig. 8-21: Montarea/Înlocuirea penei de despicat

8.10.1 Desprinderea/Reglarea penei de despicat

Fig. 8-20: Reglarea penei de despicat

1. Pregătiţi maşina pentru schimbarea sculelor. 
2. Slăbiţi piulița.
3. Se deplasează pana de despicat astfel încât între 

aceasta și pânza de ferăstrău să existe în orice loc o 
distanță cuprinsă între 3 și 8 mm.

4. Marcajul de pe pana de despicat trebuie să 
corespundă la înălțimea maximă (în funcție de pân-
za utilizată) cu marginea de sus a mesei culisante. 

5. Înşurubaţi strâns piulița. 

!Piuliţă  $Distanţa
"Marcajul  %Pânză de ferăstrău
#Cuţit divizor

Atenţie! Moment minim de strângere a 
şuruburilor: 25 Nm!

Atenţie! Pericol de accidentare! 
Pana de despicat trebuie adaptată la puterea pânzei. 
Grosimea penei de despicat trebuie să fie cuprinsă între grosimea corpului pânzei și lățimea dinților 
ferăstrăului.

Scule necesare:
 • Cheie fixă SW19 mm

8.10.2 Montarea/Înlocuirea penei de despicat

Observaţie:
Grosimea penei de despicat trebuie să fie cuprinsă între grosimea corpului pânzei și lățimea dinților 
ferăstrăului. 
Grosimea pânzei (d), corpul pânzei (S), lățimea dinților (D)

Atenţie! Moment minim de strângere a 
şuruburilor: 25 Nm!
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Reglarea şi echiparea

8.10.3 Demontarea penei de despicat

Fig. 8-22: Îndepărtaţi pana de despicat

1. Destrângeţi piuliţa.
2. Îndepărtaţi pana de despicat.
3. Înşurubaţi strâns piulița.

!Piuliţă
"Cuţit divizor

Atenţie!
La lucrările cu pânze de ferăstrău trebuie utilizată o pană de despicat!
Deservirea fără pană de despicat este permisă numai la utilizarea unei scule de separare.

Apărătoarea de protecţie a pânzei este fixată la pana de 
despicat. Montarea depinde de diametrul pânzei:
• Loc pentru pânzele de ferăstrău de 300 până la 

315 mm
• Loc pentru pânzele de ferăstrău de 250 mm

1. Desfaceţi piuliţa cu cap striat.
2. Bolţurile cu guler se apasă înapoi cu ajutorul piuliţei 

striate.
3. Îndepărtaţi apărătoarea ferăstrăului şi montaţi-o în 

celălalt decupaj.
4. Strângeţi piuliţa striată.

!Cuţit divizor
"Bolţ cu guler
§Piuliţă striată
$Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău
%Loc pentru pânzele de ferăstrău de 300 până la 315 mm
&Loc pentru pânzele de ferăstrău de 250 mm

8.10.4 Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău

Fig. 8-23: Apărătoarea pentru pânza de ferăstrău

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pentru evitarea accidentelor cu ferăstrăul, mașina trebuie să fie echipată cu un capac de protecţie deasupra 
pânzei de ferăstrău!
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Scule necesare:
• Cheie imbus 8 mm 
• Cheie imbus 4 mm
• Cheie fixă SW 22 mm 
• Cheie fixă SW 19 mm (Cuţit divizor)

Reglarea şi echiparea

1. Pregătire pentru schimbarea sculei.
2. Demontaţi pânza
3. Demontaţi pana de despicat
4. Îndepărtaţi flanșa din spate.
5. Demontaţi eventual pânza incizoare.
6. Deşurubaţi cele 4 șuruburi cu ajutorul cheii imbus.
7. Îndepărtaţi scândura de încărcare.

! Scândură de încărcare
" Şuruburi
# Cheie imbus
$ Flanșă
% Suportul penei de despicat
& Piuliţă
/ Inel intermediar (Flanșa din spate)
( Arbore ferăstrău

8.11.1 Retooling to an operation with grooving tools

8.11 Scule pentru nuturi

Observaţie:
Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sculelor Hammer originale (catalogul Hammer).
Pentru sculele de canelare autorizate verificati sectiunea destinata datelor tehnice.

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea sculei.

Atenţie! Daune materiale! 
La lucrările cu scule pentru nut nu se reglează unghiul de 90°!

Imag 8-25: Inel intermediar/Arbore ferăstrău

Imag 8-24: Flanșa din spate/Suportul penei de 
despicat/Scândură de încărcare
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Reglarea şi echiparea

1. Plasaţi prima componentă a sculei de nuturi pe 
arborele ferăstrăului. Atenție la direcția de rotație!

2. Reglaţi lăţimea nutului cu discurile de distanțare.
3. Plasaţi a doua componentă a sculei de nut pe 

arborele ferăstrăului. Ambele jumătăţi trebuie să se 
îmbine între ele!

4. Montaţi flanşa pentru sculele de nuturi.
5. Tineţi bine flanşa cu o cheie fixă.
6. Înşurubaţi șurubul imbus cu cheia imbus.

! Arbore ferăstrău
"Flanşă pentru scule nuturi
# Cheie imbus
$ Sculă pentru nut
% Cheie fixă
& Discuri de distanţare

7. Deplasaţi până jos agregatul de tăiere.
8. Plasaţi scândura de încărcare de lemn livrată.
9. Înşurubaţi cele 4 șuruburi cu cheia imbus.
10. Pregătirea maşinii pentru deservire.
11. Porniţi maşina.
12. Reperul de nut se deplasează încet în sus, în timp ce 

scândura este frezată.

/ Scândură de încărcare de lemn
( Cheie imbus

8.11.2 Tensionarea sculelor pentru nuturi

Atenţie! La sculele de nuturi cu o lățime mai mică de 10 mm trebuie mai întâi inserat inelul intermediar pe 
arborele ferăstrăului! 

Imag 8-26: Prima componentă a sculei pentru nut/Discuri de 
distanțare

Imag 8-27: Montarea sculei pentru nut

Imag 8-28: Scândură de încărcare de lemn

Atenţie! La lucrările cu scule pentru nut nu se reglează unghiul de 90°!

Atenţie! Pericol de accidentare! Moment minim de strângere a şuruburilor: 20 Nm!
Sculele de canelare se pot fixa numai cu flanse adecvate.
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Scule necesare:
• Cheie imbus 8 mm 
• Cheie fixă SW 22 mm 
• Cheie imbus 4 mm 

1. Pregătire pentru schimbarea sculei.
2. Deplasaţi scula de nut în poziția cea mai de jos.
3. Deşurubaţi cele 4 șuruburi cu ajutorul cheii imbus.
4. Îndepărtaţi scândura de încărcare de lemn.
5. Ţineţi strâns flanșa ferăstrăului cu ajutorul cheii fixe.
6. Desprindeţi șurubul imbus cu ajutorul unei chei 

imbus. ( 8 mm )
7. Îndepărtaţi șurubul imbus și flanșa ferăstrăului.
8. Îndepărtaţi scula pentru nut.
9. Îndepărtaţi inelul intermediar (dacă există) de la 

arborele ferăstrăului..

! Scândură de încărcare de lemn
@ Şuruburi
# Cheie imbus 4 mm
$ Cheie imbus 8 mm
% Sculă pentru nut
& Cheie fixă

Reglarea şi echiparea

10. Plasaţi scândura de încărcare.
11. Înşurubaţi cele 4 șuruburi cu cheia imbus.
12. Montaţi flanșa din spate.
13. Montaţi pânza de ferăstrău.

/ Scândură de încărcare
( Flanșă

8.11.3  Detensionarea sculelor pentru nuturi – Reechiparea pentru operarea cu pân-
za de ferăstrău

Imag 8-29: Scândură de încărcare de lemn

Imag 8-30: Îndepărtarea sculelor pentru nuturi

Imag 8-31: Flanșa din spate/Scândură de încărcare



52

! "

# $ %
&

Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Scule necesare:
 • Cheie imbus 5 mm
 • Cheie specială

Demontarea pânzei incizoare

1. Pregătire pentru schimbarea sculei.
2. Ţineţi bine flanșa incizoare cu cheia specială.
3. Desprindeţi șurubul cu cap înecat, cu cheia imbus în 

sens contrar acelor de ceasornic.
4. Inseraţi pânza incizoare pe arborele incizor.
5. Scoateţi pânza incizoare de pe arbore.
6. Rasuciti saiba de blocare catre dreapta pana la 

blocare.

! Disc de blocare
@ Arbore incizor
# Șuruburi cu cap striat
$ Flanșa incizoare
% Șurub cu cap înecat
& Cheie specială

Reglarea şi echiparea

Montarea pânzei incizoare

1. Pregătire pentru schimbarea sculei.
2. Discul de blocare trebuie să se învârtă spre dreapta 

până la opritor.
3. Curăţaţi temeinic arborele incizor.
4. Inseraţi pânza incizoare pe arborele incizor. 
5. Plasaţi flanșa incizoare și se tine bine cu ajutorul 

cheii speciale.
6. Înşurubaţi șurubul cu cap înecat, cu cheia imbus în 

sensul acelor de ceasornic.

8.12 Pânza incizoare

8.12.1 Montarea pânzei incizoare

Fig. 8-32: Disc de blocare/Arbore incizor

Atenţie! Moment minim de strângere: 20 Nm!

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea sculei.

Observaţie:
Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sculelor Hammer originale (catalogul Hammer).
Pentru scule autorizate de incizie consultati sectiunea date tehnice.

Atenţie! La lucrările fără incizor flanșa incizoare și șurubul cu cap înecat trebuie să rămână demontate!
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Reglarea şi echiparea

8.12.2 Reglarea agregat incizor

Fig. 8-33: Reglarea pânzei incizoare

8.12.3 Reglarea pe lăţime

Pânza incizoare este formată din două jumătăţi de  
pânză de ferăstrău și mai multe discuri de distanţare.
1. Utilizaţi atâtea discuri de distanțare, până atingeţi 

lățimea dorită.
2. Pânza incizoare se reglează în așa fel încât să fie 

plasată la mijlocul pânzei de ferăstrău.
3. Verificaţi reglajul prin probe de tăiere.

!Jumătăţi de pânză
"Discuri de distanţare

Observaţie: Pânza incizoare trebuie să fie cu 0,1 până la 0,2 mm mai lată decât pânza de ferăstrău!

Fig. 8-34: Șuruburi cu cap striat „Classic“

Marginile taiate fara „ciupituri” sunt garantate la debi-
tarea panourilor din PAL/MDF, atunci cand se utilizeaza 
unitatea pretaietoare (incizare).

1. Slabiti suruburile de inclemare
2. Reglarea pe înălţime se efectuează cu șurubul de 

reglaj. !
3. Reglarea laterală se efectuează cu șurubul de 

reglare. " 
Pânza incizoare se reglează în așa fel încât să fie 
aliniată cu pânza de ferăstrău.

4. Înşurubaţi șurubul de strângere.!Şurub de reglare - Reglarea în înălţime
"Şurub de reglare - Reglarea laterală
# Şurub de strângere

Atenţie! Pericol de accidentare!
Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schimbarea sculelor numai cu mașina oprită.
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B3 / B3 e-classic

9 Reglarea şi echiparea Unitate de frezare

Reglarea şi echiparea

9.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de accidentare! Lucrările necorespunzătoare de reglare, respectiv de echipare pot duce la 
vătămări corporale, respectiv la daune materiale majore. Aceste lucrări sunt permise doar personalului 
autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de 
siguranţă.

• Înainte de începerea lucrărilor, maşina trebuie să fie 
oprită şi asigurată împotriva unei porniri accidentale.

• Înainte de începerea lucrărilor a se verifica integri-
tatea şi starea tehnică ireproşabilă a maşinii.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.

• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de 
muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Dispozitivele de protecţie se vor instala 
corespunzător şi se va verifica funcţionarea acestora.

9.2 Blocarea mesei culisante

Fig. 9-1: Blocarea mesei culisante

Masa culisantă poate fi blocată în poziţia mediană.
1. Șurubul cu cap striat se înșurubează cu 90°.
2. Se deplasează încet masa culisantă în poziţia de 

blocare, până la înclinchetare.
3. Pentru deblocare, deșurubaţi șurubul cu cap striat  

cu 90°.
!Şurub cu cap striat
"Masa culisantă
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Reglarea înălţimii de frezare:
Reglaţi înălţimea frezei cu roata de reglare.
• spre dreapta: mai înalt
• spre stânga: mai mic
Nu reglaţi înălţimea de frezare mai sus decât este nece-

sar.
Reglarea unghiului frezei:(* non esiste e-classic)
1. Desfaceţi maneta cu clemă.
2. Reglaţi cu roata de reglare înclinarea frezei: 

• spre dreapta: spre 90° 
• spre stânga: spre 45°

3. Citiţi unghiul de frezare pe scală.
4. Verificaţi maneta cu clemă..
!Maner de reglaj rotativ - Reglarea înălţimii frezei
"Manetă cu clemă
#Scală - indicarea unghi de frezare
$Maner de reglaj rotativ - Reglarea unghiului frezei

Reglarea şi echiparea

Atenţie! Pericol de accidentare!
Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schimbarea sculelor numai cu mașina oprită.

Observaţie: Accesorii importante - Afisaj digital (cu cifre)
Ceasul digital se montează în rota de reglare sistem pentru reglarea înălţimii
Cu ceasul digital sunt posibile reglaje cu o precizie de zecime de milimetru
A se vedea catalogul Hammer

9.3 Reglarea înălţimii/unghiului de frezare

Fig. 9-2: Reglarea unghiului frezei
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Reglarea şi echiparea

9.4.1 Opritor de frezare „220“ (Standard)

Opritorul frezei este potrivit pentru scule de frezat cu un 
diametru de până la 220 mm.
1. Slabiti suruburile de inclemare - Reglaţi aproximativ 

opritorul frezei. (1)
2. Îndepărtaţi Opritor de frezare: Deşurubaţi şuruburile 

cu cap striat şi îndepărtaţi-le. (1)
3. A se slăbi ambele şuruburi de blocare şi deplasaţi 

riglele spre stânga şi/sau dreapta, în poziţia 
necesară. Verificaţi ambele şuruburi de blocare. (2)

4. Apoi, cu ajutorul maner de reglaj rotativ, reglaţi cu 
precizie opritorul în raport cu diametrul cercului de 
rotaţie al sculei. (2)/(3)

!Şuruburi de blocare #Şurub cu cap striat
"Şuruburi de blocare $Scală

9.4 Opritor de frezare

Fig. 9-3: Opritor de frezare

9.4.2 Sistem pentru reglare rapida si fina pentru capota ( Dotare optionala)

Reglarea diametrului cercului de rotaţie se foloseşte pen-
tru reglarea fină a întregului opritor de frezare în raport 
cu cercul de rotaţie al reperului şi este prevăzută cu un 
sistem de repetare automată, adică, opritorul frezei îşi 
păstrează toate reglajele, chiar şi după ce a fost demon-
tat şi remontat.
1. Opritorul este plasat pe masa maşinii cu componenta 

de ghidaj astfel încât bolţurile să se înclicheteze în 
orificiile de trecere din masa maşinii.

!Bolţuri
"Componentă de ghidaj
#Orificii de trecere

Fig. 9-4: Reglare diametru cerc de rotaţie
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Dispozitivul de protecţie al frezei este fixat pe capacul 
opritorului frezei. Sie besteht aus einem verstellbarem 
Gestänge, dem Druckschuh und der Druckfeder.
1. După deschiderea șurubului cu cap striat, piesele in-

dividuale pot fi mutate atât vertical cât și orizontal.
2. Sabotul de presiune și arcul de presiune orizontal pot 

fi reglate în așa fel încât piesa cu pretensiune mai 
scăzută (presiune) să fie presată contra mesei respec-
tiv a scândurilor opritoare

3. Înlocuirea sculei: A se slăbi şuruburile cu cap striat şi 
rabataţi în spate capacul opritorului frezei cu dispozi-
tivul de protecţie pentru freză montat.

!Şurub cu cap striat $Patină de presare
"Bare   #Arc comprimat

Fig. 9-5: Reglare diametru cerc de rotaţie

2. După deschiderea şurubului de fixare pentru diame-
trul cercului de rotaţie, ajustaţi aproximativ opritorul 
de frezare la diametrul cercului de rotaţie al sculei.

3. Strângeţi şurubul de fixare pentru diametrul cercului 
de rotaţie.

4. Apoi, cu ajutorul roţii de reglare, reglaţi cu precizie 
opritorul în raport cu diametrul cercului de rotaţie al 
sculei.

5. La scală se citeşte direct diametrul cercului de rotaţie 
a sculei, la care este adaptată rigla fixă.

Pentru asigurarea unei precizii în repetare după demon-
tarea şi remontarea opritorului frezei, trebuie compensat 
jocul bolţurilor, trăgând opritorul uşor în spate la reglare 
pe partea riglei reglabilă în adâncime. După această 
reglare, fixaţi opritorul frezei cu şuruburile de blocare pe 
masa maşinii.
!Şurub de blocare a diametrului cercului de rotaţie
"Scală
#Maner de reglaj rotativ

9.4.3 Dispozitiv de protecţie a frezei

Fig. 9-6: apărătoare pentru freză

Reglarea şi echiparea
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Observaţie: Se recomandă ca la frezarea profilelor să se folosească rigle de siguranţă (accesorii).  
Se obţine o aşezare adecvată a reperelor (mai multă siguranţă), precum şi un rezultat mai bun al lucrării.

9.4.4 Rigle de siguranţă

Fig. 9-7: Rigle de siguranţă

Montarea/demontare:
Pentru aceasta vezi separat Instrucţiuni de montaj  
„Rigle de siguranţă“.
Deplasarea:
1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri 

accidentale.
2. Desprindeţi șurubul de strângere.
3. Deplasaţi pe înălţime rigla de siguranţă.
4. Strângeţi şuruburile de blocare.
5. Verificaţi dacă scula funcţionează fără impedi-

mente. Scula de frezat nu trebuie să atingă rigla de 
siguranţă.

6. Verificaţi dacă riglele sunt poziţionate paralel cu 
masa maşinii.

!Şuruburi de blocare
"Rigle de siguranţă
#Riglă

Fig. 9-8: Dispozitiv de avans mecanic

Montarea:
Pentru fixarea dispozitivului de avans mecanic, la maşină 
trebuie montat un dispozitiv de rabatare.
Reglarea:
Instrucţiuni de utilizare separate „Dispozitiv de avans 
mecanic“.

9.5 Dispozitiv de avans mecanic

Reglarea şi echiparea
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Descriere generala:
 Nu folositi sistemul de prindere fara scule pe alt tip 

de echipament decat cel pentru care a fost proiectat!
 Doar o manipulare corecta a sistemului de prindere 

va duce la atingerea fortei specificate.
 Pozitionati ax de frezare (2) pe axul de frezare (1) si 

împingeţi complet în jos pana se opreste. 
Eventual, se poate mişca ax de frezare în faţă și în 
spate pentru a se înclincheta.

Vezi instrucţiunile de utilizare proprii:
>Sistemul schimbarea de axul de frezare ( Dotare optio-

nala - posibil numai in dotare standard)<

9.6  Sistemul schimbarea de axul de frezare ( Dotare optionala - posibil numai in 
dotare standard)

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Sistemul de schimbarea de axul de frezare este o componenta de protectie a echipamentului!  
Acordati o atentie sporita in timpul utilizarii. In cazul in care dispozitivul este folosit incorect poate 
aparea riscul vatamarii.

!Axul de frezare
"Ax de frezare

Fig. 9-9: Sistemul schimbarea de axul de frezare

Reglarea şi echiparea
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Atenţie! Pericol de accidentare!
Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schimbarea sculelor numai cu mașina oprită.
Maşina se opreşte de la întrerupătorul principal.

Atenţie! Pericol de accidentare!
Pericol de rănire prin tăiere, în special la înlocuirea sculei.

Observaţie:
Sculele de frezat, îndeosebi suprafeţele de tăiere, pot fi deterioarate în urma utilizării necorespunzătoare. De 
aceea, nu plasaţi scule de frezat pe masa maşinii.
Sculele de frezat se păstrează în recipiente speciale sau într-un dispozitiv de suspendare

Fig. 9-11: Dispozitivul de protecţie la frezare este deschis

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Desprindeţi șurubul cu cap striat.
3. Rabataţi în spate capacul opritorului frezei cu dispo-

zitivul de protecţie pentru freză montat
4. Klemmgriffe lösen.
5. A se slăbi şurubul cu cap striat aflat pe partea din 

spate.
6. Depărtaţi riglele una de cealaltă cât mai mult posibil
7. Reglaţi axul de frezare la 90° cu ajutorul roţii de 

reglare.
Rotiţi axul de frezare complet în sus

!Sistem de blocare
"Sistem de blocare
#Sistem de blocare
$Riglă de oprire la freză
%Klemmgriffe

9.7 Înlocuirea sculei

9.7.1 Pregătire pentru schimbarea sculei.

Fig. 9-10: Pregătire pentru schimbarea sculei

Reglarea şi echiparea
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Scule necesare:
• Cheie imbus 8 mm
• Cheie mecanică fixă 22 mm
1. Pregătire pentru schimbarea sculei.
2. Ţineţi strâns capacul axului de frezare cu o cheie.
3. Desfaceţi şurubul cu cap hexagonal cu cheia imbus
4. Îndepărtaţi capacul şi inelele axului de frezare.
5. Îndepărtaţi scula de frezat atunci când înlocuiţi, 

respectiv demontaţi scula.
6. Curăţaţi axul de frezare de praf şi aşchii.

7. La înlocuirea, respectiv montarea sculei:
Pentru evitarea vibraţiilor, introduceţi cât mai adânc 

posibil scula de frezat în axul de frezat.
Utilizaţi numărul necesar de inele pentru ax, astfel încât 

între capacul axului şi axul de frezare să existe un 
spaţiu de prindere suficient (cca. 8 mm).

La demontarea sculei: 
Montaţi toate inelele pentru ax. Asiguraţi-vă că între 
capacul axului şi axul de frezare există un spaţiu 
suficient de prindere (cca. 8 mm).

8. Plasaţi capacul axului de frezare şi şurubul cu cap 
hexagonal înecat

9. Insurubati şurub cu cap hexagonal înecat cu cheia 
imbus si strangeti.

!Şurub cu cap hexagonal înecat
"Capacul axului de frezare
#Inelul axului de frezare
$Axul de frezare
%Scule pentru frezare

Fig. 9-12: Axul de frezare

Fig. 9-13: Montarea sculei de frezat

Reglarea şi echiparea

9.7.2 Montarea/demontarea/înlocuirea sculei de frezare

Atenţie! Pericol de accidentare! Sculele de frezat sunt extrem de ascuţite. Manevraţi cu grijă sculele de frezare. 
Mai ales la întoarcerea sculelor de frezare cu mâna.

Fig. 9-14: Montare nepermisă a sculelor

Atenţie! Moment minim de strângere: 30 Nm!
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Observaţie: 
Scula de frezare funcţionează numai dacă limitatorul de cursă din interiorul batiului maşinii nu este acţionat!
Capacul de deplasare și uşa frezei este închis și blocajul este împins în pozitie centrala

1. În măsura în care este posibil, închideţi orificiile 
mesei cu inele de garnitură.

2. Reglaţi riglele corespunzător sculei.
3. Rabataţi în faţă capacul opritorului frezei cu dispozi-

tivul de protecţie montat.
4. Fixaţi capacul opritorului frezei cu şuruburile cu cap 

striat.
5. Stabilirea/reglarea turaţiei
6. Se închide uşa
7. Porniţi maşina
!Inele de garnitură
"Riglă de oprire la freză
#Capacul opritorului frezei
$Șuruburi cu cap striat
%Uşă

Atenţie! Pericol de accidentare!
Atenţie la direcţia corectă de rotaţie a sculei de frezat!
Reperul de prelucrat trebuie frezat doar în direcţia opusă!

Fig. 9-18: Direcţia de rotatie greşită Fig. 9-17: Luati la cunostinta directia de rotatie!

Reglarea şi echiparea

9.7.3 Pregătirea maşinii pentru deservire

Fig. 9-16: Pregătirea maşinii pentru deservire

Fig. 9-15: Pregătirea maşinii pentru deservire
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

9.8.1 Reglaţi turaţia

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Respectaţi viteza de tăiere corectă:
• mai mic 40 m/s - Pericol de recul 
• mai mare 75 m/s - Pericol de rupere a sculei 

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Nu depăşiţi valoarea limită stabilită în diagramă!

1. Cu ajutorul autocolantului de pe masca batiului, stabiliţi turaţia corectă a axului la maşină. 
Viteza de tăiere trebuie să se încadreze întotdeauna între 40 şi 75 m/s.

2. Verificaţi în diagrama de pe pagina următoare solicitarea maximă a axului (turaţia limită).
3. Reglaţi turaţia stabilită a axului.
!Werkzeug-Durchmesser [mm / inch]
"Viteza de tăiere [m/s]
#Turaţie pivot [min-1]

Fig. 9-19: Reglaţi turaţia

Reglarea şi echiparea

9.8 Pöörlemissageduse kindlaksmääramine/Seadistamine
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

9.8.2 Solicitarea maximă a axului (turaţia limită)

1. Stabiliţi turaţia maximă (valoarea limită) în corelaţie cu diametrul reperului şi lungimea muchiei în diagrama 
corespunzătoare.

2. Cu ajutorul autocolantului de pe masca batiului, stabiliţi turaţia corectă a axului la maşină.
3. Reglaţi turaţia stabilită a axului.

Fig. 9-20: Diagrame - Solicitarea maximă a axului

Atenţie! Pericol de accidentare! / Daune materiale!
Nu depăşiţi valoarea limită stabilită în diagramă!

Reglarea şi echiparea
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B3 / B3 e-classic

Atenţie! Daune materiale! Nu este permisă supratensionarea curelei de transmisie.
Strângeţi şurubul de tensionare până când este asigurat un transfer suficient de forţă.

Atenţie! Pericol de accidentare!
Toate lucrările la nivelul maşinii se vor efectua cu aceasta oprită!
Maşina se opreşte de la întrerupătorul principal.

1. A se decupla întrerupătorul principal.
2. Împingeţi în sus sistemul de blocare.
3. Desfaceţi şurubul şi deschideţi uşa.
4. Slabiti şurub de tensionare a curelei.
5. Așezați curelele în spațiul unde diametrul șaibelor 

curelelor se îngustează: 
Reducerea turaţiei:
• Treceţi cureaua în jurul roţii curelei de transmisie 

a motorului.
Creşterea turaţiei:
• Treceţi cureaua mai întâi în jurul axului de fre-

zare.
6. Înşurubaţi şurubul de tensionare a curelei.
7. A se închide uşa frezei, strângeţi şurubul cu cap 

striat.
!Roata curelei de transmisie a motorului
"Şurubul de tensionare a curelei
#Curea
$Axul de frezare
%Uşă

9.8.3 Reglarea turaţiei axului frezei

Observaţie: Reglarea tensiunii curelei
Reglare din fabricaţie: 210-230 Hz (Testati reglajele efectuate prin probe frecventa)

Joonis 9-21: Pöörete arv Seadistamine

Reglarea şi echiparea
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

Cu scula prinsă şi inelele de garnitură scoase, arborele 
frezei poate 100 mm fi coborât sub masă până la 45°- 
un diametru maxim al sculei de. (* non esiste e-classic)

9.8.4 Coborârea axului de frezare

Atenţie! Daune materiale!
Verificaţi dacă scula funcționează liber.

Fig. 9-22: Înălţimea frezei

Cu scula prinsă şi inelele de garnitură scoase, arborele 
frezei poate 170 mm fi coborât sub masă până la 90°- 
un diametru maxim al sculei de.

Fig. 9-23: Înălţimea frezei

Reglarea şi echiparea
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Observaţie: Sprijiniţi piesele lungi cu mijloace de suport (de exemplu: extensii ale mesei, capre pe roţi).
A se ţine la îndemână elementele auxiliare pentru prelucrarea pieselor scurte şi înguste.

10 Deservirea Unitate ferăstrău circular

10.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de accidentare! Utilizarea necorespunzătoare poate duce daune umane, respectiv materi-
ale grave. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de 
funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Înaintea începerii lucrărilor:
• Înainte de montare şi instalare se va verifica inte-

gritatea maşinii şi a componentelor acesteia, cât şi 
starea tehnică ireproşabilă.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.
• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  

muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Verificaţi dacă toate dispozitivele de protecţie sunt 
montate corespunzător.

• Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schim-
barea sculelor numai cu mașina oprită.

• Montaţi pe maşină numai scule permise (autorizate).
• Înşurubaţi șuruburile de strângere ale pânzei 

ferăstrăului si ale pânzei incizoare.
• Reglaţi corect pana de despicat.
• Lucraţi doar cu scule ascuțite, pentru a reduce  

pericolul de recul, în special la discurile de crestat.
• Setaţi viteza potrivită sculei.
• Instalația de exhaustare se instalează regulamentar 

şi se verifică funcţionarea acesteia.
• Este permisă numai prelucrarea unor repere care pot 

fi poziţionate şi ghidate în siguranţă.
• Examinaţi cu atenţie reperele pentru a vă asigura că 

nu există corpuri străine (de exemplu: cuie, şuruburi) 
care ar putea afecta procesul de prelucrare.

• Sprijiniţi piesele lungi cu mijloace de suport (de ex-
emplu: extensii ale mesei, capre pe roţi).

• Verificaţi dacă scula funcționează liber.
• Verificaţi direcţia corectă de rotaţie a agregatului.
• A se ţine la îndemână elementele auxiliare pentru 

prelucrarea pieselor scurte şi înguste.

• Înainte de pornire este obligatoriu să verificaţi în  
totdeauna dacă în imediata apropiere a echipamentu-
lui nu se află alte persoane.

În timpul deservirii:
• Evitați contactul dintre mână și reper, peste pânza 

de ferăstrău și/sau pânza incizoare.
• La înlocuirea reperului sau la apariţia unor  

defecţiuni, a se opri maşina şi după aceea a se asi-
gura împotriva unei reporniri accidentale.

• Nu este permisă dezactivarea, şuntarea sau scoa-
terea din uz a dispozitivelor de protecţie şi de 
siguranţă pe parcursul lucrului.

În cazul lucrărilor efectuate la maşină şi cu aceasta se 
vor respecta din principiu următoarele interdicţii:
• Este interzisă operarea cu părul lung fără utilizarea 

unei plase de păr.
• Este interzisă utilizarea mănuşilor!

În cazul lucrărilor la maşină şi cu aceasta se vor purta 
neapărat:
• Îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp (rezistenţă 

ridicată la rupere, fără mâneci largi).
• Încălţăminte de siguranţă Pentru protejarea împotriva 

pieselor grele în cădere şi a alunecării pe suprafeţe 
neaderente.

• Căşti de protecţie Pentru protecţia împotriva 
vătămării auzului.

Atenţie! Daune materiale! Este permisă exploatarea maşinii numai la o temperatură de exploatare/
temperatură a încăperii de +10 până la +40°C. În caz de nerespectare intervin deteriorări în timpul 
depozitării!

Deservirea
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Ferăstrău circular pentru tăiere şi frezare
B3 / B3 e-classic

10.2 Pornirea / Deconectarea / Oprirea în situaţii de urgenţă

Atenţie! Pericol de rănire datorită pregătirii insuficiente!
Este permisă pornirea echipamentului numai în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare, 
respectiv dacă au fost efectuate lucrările preliminare. De aceea, înainte de pornire, este obligatorie citirea 
instrucţiunilor cu privire la reglare, echipare şi operare (a se vedea capitolul corespunzător).

Atenţie! Daune materiale! O utilizare incorectă poate duce la deteriorarea mașinii. 
Butonul verde nu se acționează în timpul deservirii!

Observaţie: Ist ein mechanischer angetriebener Vorritzer (Option) eingebaut, läuft der Vorritzer beim Einschal-
ten der Kreissäge mit.

Pornirea
1. Conectați mașina la reţeaua electrică.
2. Dacă există: deblocaţi întrerupătorul principal și 

porniţi (poziția ”I”).
3. Întrerupătorul pentru selecţie este în poziţie:
•	 Ferăstrău circular

4. Numai cu curent alternativ:
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul verde de pe 

panoul de control.
• După ce maşina a atins turația maximă, eliberați 

butonul.
 La motorul cu curent alternativ:

• Apăsaţi şi eliberaţi butonul verde de pe panoul 
de control.

! Întrerupător selectare
" Buton verde cu apasare de punere in functiune-ON

Deconectarea
1. Apăsaţi și eliberaţi butonul roșu.
2. Dacă există: opriți întrerupătorul principal (poziţia 

„0”) și blocaţi-l.

§
Buton rosu cu apasare de oprire din functionare - 

OFF

Oprirea în situaţii de urgenţă: (în funcţie de echipare)
Apăsaţi butonul roşu sau
Acţionaţi butonul pentru OPRIREA DE URGENȚĂ.

Mașina este oprită imediat.
Întrerupătorul de oprire pentru situaţii de urgenţă se 
deblochează prin rotire.

$ Tasta OPRIRE DE URGENŢĂ

Fig. 10-1: Buton verde cu apasare de punere in functiune-ON

Fig. 10-3: Tasta OPRIRE DE URGENŢĂ

Deservirea
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Fig. 10-5: Locuri de lucru/Poziții de lucru

10.4.1 Locuri de lucru

10.4 Tehnici de lucru

AP1: Loc de lucru pentru un eventual braț de preluare a 
reperului.

AP2: Loc de lucru pentru lucrări cu opritorul paralel.
AP3: Loc de lucru principal pentru toate celelalte lucrări.

• Pericol de accidentare datorat reperelor şi unor părţi 
ale acestora proiectate datorită forţei centrifuge (de 
exemplu piese de tăiere, crengi, piese tăiate).

• Pericol datorat reculului reperelor tăiate.

De aceea, nu staţionaţi niciodată direct în faţa liniei de 
tăiere a pânzei (în timpul prelucrării sau la  
ralanti).

Atenţie! Pericol de accidentare! 
Pericol datorat fragmentelor de scule sau repere proiectate în jur

Deservirea

10.3 Deplasarea mesei culisante

Fig. 10-4: Deplasarea mesei culisante

Pentru deplasarea mesei culisante utilizaţi:
 • mânerul manual lateral sau
 • opritorul de debitare.

! Maneta laterală manuală
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Deservirea

10.5 Tehnici de lucru

10.5.1 Tehnici de lucru admise

Cu ferăstrăul circular de formatizat sunt permise doar 
următoarele tehnici de lucru:
• Tivire, doar dacă este utilizată o patină de tivit
• Debitare, cu opritorul paralel, respectiv transversal
• Tăiere longitudinală de 90° până la 45°, cu opritor 

de debitare și masă culisantă blocată
• Tăiere longitudinală de 90° până la 45°, cu opritor 

de debitare și masă culisantă
• Tăierea plăcilor de dimensiuni mari

Cu ferăstrăul circular de formatizat sunt permise doar 
următoarele tehnici de lucru fără incizor:
• Tăieturi acoperite/Cută la opritorul paralel
• Tăieturi acoperite/Nut la opritorul paralel cu scule 

de despicat

10.5.2 Tehnici de lucru interzise
Următoarele tehnici de lucrucu ferăstrăul circular de for-
matizat sunt interzisecu desăvârşire:
• Toate lucrările la care nu se utilizează opritorul pa-

ralel, opritorul transversal sau brațul în consolă
• Demontarea penei de despicat pentru lucrări indivi-

duale *)

• Tăieturile acoperite *)

*) Pentru domeniul de activitate al Asociației profesionale a lucrătorilor în lemn (Holz-BG) din Germania, sunt valabile următoarele abateri:
sunt permise tăierile prin inserare sau acoperite dacă sunt respectate normele de operare corespunzătoare ale Asociației profesionale (ZH.I/720).

10.5.3 Procedee principale pentru tehnicile de lucru permise

1. Opriţi ferăstrăul înainte de începerea lucrărilor.
2. Asiguraţi spațiu suficient de amplasare (accesorii).
3. Păstraţi în imediata apropiere elementele auxiliare 

de lucru
• Tija de împingere; lemn cu magneți de prindere  

(art. nr. 11.2.012)
• Tija de împingere; plastic (art.-Nr.: 11.0.010)
• Mâner de împingere (art.-Nr.: 11.1.009)
• Dispozitiv de deviere cu magneţi de prindere (art. 

nr.: 420-260)
4. Reglaţi înălţimea de tăiere/unghiul de tăiere.
5. Modificaţi apărătoarea superioară a ferăstrăului la 

tăierile în unghi. 

6. Reglarea apărătorii superioare a ferăstrăului: cu 
5mm mai sus decât grosimea reperului.

7. Dacă este necesar reglaţi pânza incizoare. 
8. Ferăstrăul și eventual incizorul se pornesc doar în 

momentul în care reperul este poziționat corect pen-
tru tăiere.

9. Deplasaţi reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău cu 
degetele strânse.

10. La sfârșitul tăierii utilizaţi tija de împingere.
11. Opriţi maşina la sfârșitul tăierii.
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10.5.5 Tivirea
1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  

 permise. 
2. Montarea patinei pentru tivire:

• Patină pentru tivire Se prinde în canelurile mesei 
glisante.

• Patină pentru tivire Se prinde de masa glisantă 
cu șuruburi cu cap striat.

3. Deblocaţi masa culisantă și se deplasează spre 
spate atât cât este posibil.

4. Deplasaţi scândura brută pe masa culisantă şi  
fixaţi-o în patina de tivire.

5. Porniţi ferăstrăul circular.
6. Deplasaţi reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău cu 

degetele strânse.

! Șuruburi cu cap striat
" Patină pentru tivire
§ Nut
$ Masa culisantă

Fig. 10-7: Patină pentru tivire

Deservirea

10.5.4 Tăierea longitudinală

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Reglaţi opritorul ferăstrăului la dimensiunea dorită.
3. Blocaţi masa culisantă în poziție intermediară.
4. Plasaţi reperul la opritorul ferăstrăului circular.
5. Porniţi ferăstrăul circular.
6. Dacă este necesar porniţi pânza incizoare.
7. Deplasaţi reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău 

cu degetele strânse.

Fig. 10-6: Tăierea longitudinală
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Deservirea

10.5.6 Tăierea unor pană

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Tăierea unor pană: se lucrează numai cu echipa-
ment special.

3. Lăţimea echipament special trebuie să fie de cel 
puţin 120 mm.

4. Pentru prelucrare, pânza ferăstrăului trebuie setată 
puțin peste grosimea piesei

5. Coborâți ecranul de protecție peste șablon și 
introduceți o piesă în dispozitiv.

6. Rezemați șablonul de opritorul paralel și continuați 
cursa până după pana de secționare împreună cu 
dispozitivul și piesa.

Fig. 10-8: Tăierea unor pană
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Deservirea

Atenţie! Pericol de accidentare! În cazul reperelor grele și în special la prelucrarea plăcilor mari este necesară 
utilizarea brațului în consolă cu masa cu braț în consolă!

Fig. 10-9: Tăierea cu braţul în consolă

Fig. 10-10: Tăierea cu braţul în consolă

10.5.7 Tăierea cu braţul în consolă

Tăiere dură:
1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  

 permise.
2. Se deplasează opritorul paralel cât mai aproape de 

pânza ferăstrăului.
3. Reglaţi opritorul transversal pentru poziția dorită.
4. Deblocaţi masa culisantă.
5. Plasaţi reperul la opritorul de debitare.
6. Deschideţi trapa de oprire și aşezaţi braţul pe reper 

(imagine).
7. Plasaţi reperul la opritorul de debitare.
8. Porniţi ferăstrăul circular.
9. Dacă este necesar porniţi pânza incizoare.
10. Deplasaţi reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău cu 

degetele strânse.
11. Îndepărtaţi reperul câţiva milimetri de pânză şi  

deplasaţi masa culisantă în poziţie de început.

Tăiere precisă:
1. Coborâţi trapa de oprire.
2. Opriţi reperul la opritorul de debitare și la trapa de 

oprire.
3. Apăsaţi reperul la opritorul de debitare.
4. Deplasaţi reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău cu 

degetele strânse.

10.5.8 Debitare la opritorul de tivire

Această etapă de lucru se realizează cu ajutorul mesei 
glisante și a opritorului de tăiere la lungime. Suplimentar, 
piesa poate fi tăiată la o dimensiune exactă cu ajutorul 
opritorului transversal.
1. Plasaţi reperul la opritorul de debitare. Deplasaţi 

reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău cu degetele 
strânse.

2. Deplasaţi reperul de-a lungul pânzei de ferăstrău cu 
degetele strânse.

Fig. 10-11: Debitare la opritorul de tivire
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10.5.9 Tăieturile acoperite

Fig. 10-12: Tăieturile acoperite

Fig. 10-13: Tăieturile acoperite

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Reglaţi opritorul paralel pentru dimensiunea dorită.
3. Blocaţi masa culisantă în poziție intermediară.
4. Înălţimea de tăiere reglată trebuie să fie de  

maximum jumătatea grosimii reperului!
5. Selectaţi rezultatul tăierii astfel încât bucata tăiată să 

cadă pe partea mesei culisante.
 Dacă aceasta cade pe partea dreaptă - datorită  

pericolului crescut de recul - pentru avans se 
utilizează o bucată de lemn pentru împingere!

X Grosimea reperului
X/2 Înălţimea de tăiere

Atenţie! Pericol de accidentare!
• Lucrările acoperite trebuie executate doar cu o  

apărătoare superioară pentru pânza de ferăstrău! Nu se utilizează în nici un caz o apărătoare simplă 
pentru pânza de ferăstrău!

• Nu se trage înapoi rigla opritorului paralel!
• Nu îndepărtaţi pana de despicat!
• Dacă pânza de ferăstrău depășește marginea superioară a riglei opritorului paralel, astfel nu este 

asigurată o ghidare sigură a reperului. Pentru asigurarea unei ghidări sigure a reperului trebuie apoi utili-
zat un opritor auxiliar mai înalt.

• La lucrările reperelor mai mici se utilizează neapărat o bucată de lemn pentru împingere sau o tijă de îm-
pingere.

Prinderea sistemului de copiere in unghi pe baza de 
sablon (asta cred ca inseamna sawboy) se realizeaza 
prin insurubarea pe rigla de bazare. Daca baza de 
prindere a riglei de bazare nu este suficient de solida, 
insurubati si piulita.

Deservirea şi Reglaje: 
Vezi instrucţiunile de utilizare proprii

!Sawboy
"Rigla opritoare
#Piuliţă specialFig. 10-14: Opritorul auxiliar

Observaţie: Capota de cepuire şi Protecţia de acces „Sawboy“ 
Vezi: Catalogul de accesorii si scule

Deservirea
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10.5.10 Lucrările cu sculele pentru nuturi

Fig. 10-15: Lucrările cu sculele pentru nuturi

Fig. 10-16: Lucrările cu sculele pentru nuturi

Atenţie! Pericol de accidentare!
• Lucrările acoperite trebuie executate doar cu o  

apărătoare superioară pentru pânza de ferăstrău! Nu se utilizează în nici un caz o apărătoare simplă 
pentru pânza de ferăstrău!

• Nu se trage înapoi rigla opritorului paralel!
• Îndepărtaţi pana de despicat
• Reglaţi unghiul de tăiere la 90“.

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Reglaţi opritorul paralel pentru dimensiunea dorită.
3. Blocaţi masa culisantă în poziție intermediară.
4. Înălţimea de tăiere reglată trebuie să fie de  

maximum jumătatea grosimii reperului!
5. În cazul canelurilor transversale, se utilizează întot-

deauna opritorul de debitare și masa culisantă (vezi 
”Debitul la opritorul paralel”).

6. La deplasarea reperului se apasă cu putere pe masa 
culisantă.

 Utilizaţi eventual o apăsare cu excentric. Dacă se 
utilizează o presă cu excentric, nutul se frezează cu 
ajutorul mesei culisante.

Prinderea sistemului de copiere in unghi pe baza de 
sablon (asta cred ca inseamna sawboy) se realizeaza 
prin insurubarea pe rigla de bazare. Daca baza de 
prindere a riglei de bazare nu este suficient de solida, 
insurubati si piulita.

Deservirea şi Reglaje: 
Vezi instrucţiunile de utilizare proprii

!Sawboy
"Rigla opritoare
#Piuliţă specialFig. 10-17: Opritorul auxiliar

Observaţie: Capota de cepuire şi Protecţia de acces „Sawboy“ 
Vezi: Catalogul de accesorii si scule

Deservirea
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11.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de accidentare! Utilizarea necorespunzătoare poate duce daune umane, respectiv materi-
ale grave. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care cunoaşte modalitatea de 
funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

11 Deservirea - Unitate de frezare

Înaintea începerii lucrărilor:
• Înainte de începerea lucrărilor a se verifica  

integritatea şi starea tehnică ireproşabilă a maşinii.
• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.
• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  

muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• Verificaţi dacă toate dispozitivele de protecţie sunt 
montate corespunzător.

• Efectuaţi toate lucrările de reglare, precum şi schim-
barea sculelor numai cu mașina oprită.

• Montaţi pe maşină numai scule permise (autorizate).
• Strângeţi bine şurubul de blocare al axului de fre-

zare.
• Setaţi viteza potrivită sculei.
• Lucraţi doar cu scule ascuțite, pentru a reduce  

pericolul de recul, în special la discurile de crestat.
• Instalația de exhaustare se instalează regulamentar 

şi se verifică funcţionarea acesteia.
• Este permisă numai prelucrarea unor repere care pot 

fi poziţionate şi ghidate în siguranţă.
• Examinaţi cu atenţie reperele pentru a vă asigura că 

nu există corpuri străine (de exemplu: cuie, şuruburi) 
care ar putea afecta procesul de prelucrare.

• Verificaţi dacă scula funcționează liber.
• Atenţie la direcţia corectă de rotaţie a sculei de fre-

zat
• Înainte de pornire este obligatoriu să verificaţi în  

totdeauna dacă în imediata apropiere a echipamentu-
lui nu se află alte persoane.

În timpul deservirii:
• La înlocuirea reperului sau la apariţia unor  

defecţiuni, a se opri maşina şi după aceea a se asi-
gura împotriva unei reporniri accidentale.

• Nu este permisă dezactivarea, şuntarea sau scoa-
terea din uz a dispozitivelor de protecţie şi de 
siguranţă pe parcursul lucrului.

• Pericol de accidentare datorat fragmentelor de 
repere proiectate prin centrifugare (de ex. bucăţi 
tăiate).

În cazul lucrărilor efectuate la maşină şi cu aceasta se 
vor respecta din principiu următoarele interdicţii:
• Este interzisă operarea cu părul lung fără utilizarea 

unei plase de păr.
• Este interzisă utilizarea mănuşilor!

În cazul lucrărilor la maşină şi cu aceasta se vor purta 
neapărat:
• Îmbrăcăminte de lucru strânsă pe corp (rezistenţă 

ridicată la rupere, fără mâneci largi).
• Încălţăminte de siguranţă - Pentru protejarea îm-

potriva pieselor grele în cădere şi a alunecării pe 
suprafeţe neaderente.

• Căşti de protecţie - Pentru protecţia împotriva 
vătămării auzului.

Observaţie: Elemente auxiliare:

Sprijiniţi piesele lungi cu mijloace de suport. 
(de exemplu extensii ale mesei, capre pe roţi)

A se ţine la îndemână elementele auxiliare pentru prelucrarea pieselor scurte şi înguste. 
(de exemplu: Mâner de împingere, Brat de prindere)

Bei Fräsarbeiten am Anschlag wird bei größeren Werkstücken oder bei Serienarbeiten die Benutzung eines 
abnehmbaren Vorschubapparates empfohlen.

Deservirea
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11.2 Pornirea / Deconectarea / Oprirea în situaţii de urgenţă

Atenţie! Pericol de rănire datorită pregătirii insuficiente!
Este permisă pornirea echipamentului numai în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile corespunzătoare, 
respectiv dacă au fost efectuate lucrările preliminare. De aceea, înainte de pornire, este obligatorie citirea 
instrucţiunilor cu privire la reglare, echipare şi operare (a se vedea capitolul corespunzător).

Atenţie! Daune materiale! O utilizare incorectă poate duce la deteriorarea mașinii. 
Butonul verde nu se acționează în timpul deservirii!

Pornirea
1. Conectați mașina la reţeaua electrică.
2. Dacă există: deblocaţi întrerupătorul principal și 

porniţi (poziția ”I”).
3. Întrerupătorul pentru selecţie este în poziţie:
•	 Sens de funcţionare pentru prelucrarea pe partea 

stângă freză
•	 rotirea spre stânga a frezei

4. Numai cu curent alternativ:
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul verde de pe 

panoul de control.
• După ce maşina a atins turația maximă, eliberați 

butonul.
 La motorul cu curent alternativ:

• Apăsaţi şi eliberaţi butonul verde de pe panoul 
de control.

! Întrerupător selectare
" Buton verde cu apasare de punere in functiune-ON

Deconectarea
1. Apăsaţi și eliberaţi butonul roșu.
2. Dacă există: opriți întrerupătorul principal (poziţia 

„0”) și blocaţi-l.

§
Buton rosu cu apasare de oprire din functionare - 

OFF

Oprirea în situaţii de urgenţă: (în funcţie de echipare)
Apăsaţi butonul roşu sau
Acţionaţi butonul pentru OPRIREA DE URGENȚĂ.

Mașina este oprită imediat.
Întrerupătorul de oprire pentru situaţii de urgenţă se 
deblochează prin rotire.

$ Tasta OPRIRE DE URGENŢĂ

Atenţie! Daune materiale! Este permisă exploatarea maşinii numai la o temperatură de exploatare/
temperatură a încăperii de +10 până la +40°C. În caz de nerespectare intervin deteriorări în timpul 
depozitării!

Fig. 11-1: Buton verde cu apasare de punere in functiune-ON

Fig. 11-3: Tasta OPRIRE DE URGENŢĂ

Deservirea
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• Pericol de accidentare datorat reperelor proiectate 
prin centrifugare şi fragmentelor de reper (de ex. 
piese tăiate, crengi, secţiuni).

• Lucraţi întotdeauna în faţa maşinii, de la dreapta 
spre stânga.

• Excepţie: în cazul proceselor de lucru speciale (de 
ex. frezare curbilinie cu direcţia de rotaţie a frezei 
spre dreapta) se lucrează de la stânga spre dreapta.

11.3.2 Tehnici de lucru admise

11.3.3 Tehnici de lucru interzise

Cu agregatul de frezare sunt permise doar următoarele tehnici de lucru:

• Frezarea profilurilor şi laturilor longitudinale (Utilizarea opritorului frezei)
• Lucrări de frezare cu avans manual (Utilizarea opritorului frezei)
• Lucrări de frezare curbilinie (Utilizarea Dispozitiv pentru frezarea pe rotund)
• Lucrări de cepuire şi crestare, precum şi lucrări de frezare planară (Utilizarea apărătoarei pentru cepuire şi cre-

stare)
• Utilizarea unui ax pentru viteze mari
• Utilizarea unui dispozitiv de avans mecanic

Cu agregatul de frezat sunt interzise categoric următoarele tehnici de lucru:

• Toate tehnicile de lucru fără utilizarea opritorului frezei, opritorului de frezare curbilinie sau capotei discului de 
crestat

• Frezare uniformă (Direcţia de rotaţie a frezei corespunde direcţiei de avans)
• Utilizarea turaţiilor mai mari, respectiv a unui diametru mai mare decât cele vizibile în diagramă
• Lucrări de crestat cu pânze de ferăstrău
• Utilizarea sculelor cu găuri mai mari folosind manşoane de reducţie

Atenţie! Pericol de accidentare! 
Pericol datorat fragmentelor de scule sau repere proiectate în jur

11.3.1 Locuri de lucru

11.3 Tehnici de lucru

Fig. 11-4: Locuri de lucru/Poziții de lucru

Deservirea
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11.3.4 Procedee principale pentru tehnicile de lucru permise

1. Opriţi maşina înainte de începerea lucrărilor.
2. Asiguraţi spațiu suficient de amplasare (accesorii).
3. Păstraţi în imediata apropiere elementele auxiliare 

de lucru: 
(vezi catalogul FELDER)
• Maner pentru împingere; lemn cu magneți de 

prindere
• Maner pentru împingere; Material plastic
• Mâner de împingere

4. În funcţie de utilizarea anterioară a maşinii, eventu-
al:
• Montarea sculei de frezat.
• Montarea apărătoarei pentru freză.

5. Reglaţi înălţimea/unghiul de frezare.
6. Exhaustarea trebuie să fie conectată
7. Porniţi freza doar în momentul în care reperul este 

poziţionat corect. 
8. Frezarea se face cu degetele strânse, trecând reperul 

uniform pe lângă scula de frezat.
9. La sfârşitul procesului de frezare, utilizaţi eventual o 

baghetă pentru împins.
10. Opriţi maşina la sfârşitul lucrării.

11.3.5 Frezarea laturilor longitudinale şi a profilurilor

Atenţie! Pericol de accidentare! 
Frezarea de profiluri numai cu utilizarea riglelor de siguranţă! 
La sfârşit, utilizaţi o baghetă pentru împins sau un bloc glisant.

Fig. 11-5: Frezarea laturilor longitudinale

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Ajustaţi rigla opritoare descrescătoare exact la dia-
metrul cercului de rotaţie al cuţitului frezei.

3. Reglaţi gradul de aşchiere cu rigla opritoare alimen-
tatoare.

4. Reglaţi înălţimea/unghiul de frezare. 
Reglarea dispozitivului de protecție freză.

5. Apăsaţi reperul pe opritor şi masa de frezare, iar cu 
degetele strânse, treceţi-l pe lângă scula de frezat.

6. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

!Riglă opritoare descrescătoare
"Riglă opritoare de alimentare

Fig. 11-6: Frezarea profilurilor

Observaţie: Prin utilizarea unghiului si reglarea inaltimii in legatura cu capete de frezare si cutite cu diverse 
profile, oferind astfel numeroase posibilitati de Profilare. Frezarea profilurilor corespunde frezării laturilor 
longitudinale.

Deservirea
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Observaţie: în spatele reperului, trebuie aşezată o placă de lemn stratificat pentru a evita ruperea reperului la 
crestare.

11.3.6 Frezarea de cepuire şi crestare

Fig. 11-7: Frezare de crestare

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Montaţi apărătorile de cepuit şi crestat, precum şi 
flanşa liberă (accesorii).

3. Fixaţi reperul cu o presă cu excentric pe flanşa 
liberă, aproape de diametrul cercului de rotaţie al 
cuţitului.

4. Apropiaţi capacul apărătoarei de protecţie la crestat 
cât mai aproape posibil de reper.

5. Reglaţi o turaţie corectă, mică.
6. Treceţi reperul cu masa culisantă pe lângă scula de 

frezat.
7. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 

asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.
!Apărătoare pentru crestare
"Sisteme de prindere cu excentric
#Flanşă liberă

11.3.7 Frezarea cu avans manual

Observaţie: această etapă de lucru este necesară dacă reperul nu este prelucrat pe toată lungimea.

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Riglele opritorului de frezare trebuie să fie aliniate. 
Reglaţi eventual.

3. Blocaţi masa culisantă.
4. Deplasaţi opritorul de tivire de la masa culisantă 

până la rigla opritorului frezei şi strângeţi.
5. Plasaţi reperul la opritorul de tivire şi intraţi cu grijă 

în scula rotativă.
6. Imediat ce reperul este fixat la rigla opritorului, 

apăsaţi-l pe opritor şi pe masa de frezare şi treceţi-l 
pe lângă scula de frezat ţinând degetele strânse.

7. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

Fig. 11-8: Frezarea cu avans manual

Atenţie! Pericol de accidentare! opritorul de tivire se comportă ca o siguranţa contra reculului. Se poate utiliza 
şi o siguranţă proprie contra reculului..

Deservirea
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11.3.8 Frezarea coplanară/frezare curbilinie

Observaţie: Acest procedeu de lucru (denumit frezare coplanară sau frezare curbilinie) se aplică pentru 
 frezarea reperelor bombate.

Dispozitiv de protecţie pentru frezarea coplanară EURO 
(art. nr.: 400-610) utilizaţi de asemenea un şablon dintr-
o placă de 16 mm.

În funcţie de diametrul reperului, utilizaţi un inel de ghi-
daj potrivit.
1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  

 permise.
2. Înşurubaţi apărătoarea EURO pentru frezare 

coplanară cu ambele şuruburi pe masa maşinii.
3. Reglaţi rigla de ghidare la înălţimea inelului de ghi-

daj cu o fantă de 1 pâna la 2 mm.
4. Cu ajutorul şuruburilor cu cap striat, ajustaţi protecţia 

de acces la reper.
5. Desfaceţi şuruburile cu cap striat, poziţionaţi peria 

în punctul cel mai din faţă al inelului de ghidaj şi 
strângeţi din nou şuruburile cu cap striat.

!Şurub cu cap striat "Şurub cu cap striat
#Şurub cu cap striat $Şuruburi
%Perie  &Rigla de ghidare
/Inel de ghidaj  *Protecţia de acces

6. Prindeţi reperul pe şablon (de exemplu cu dispozitive 
de prindere cu pârghie). 
Prin lipirea de hârtie abrazivă pe şablon, este 
împiedicată alunecarea reperului.

7. Alimentaţi şablonul cu reperul fixat încet de-a lungul 
riglei de ghidare către freză 
Apăsaţi şablonul întotdeauna pe inelul de ghidaj, 
respectiv pe opritorul de ghidare.

8. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

!Piesă de prelucrat
"Sablon
#Dispozitiv de prindere cu pârghie

Fig. 11-9: Frezarea coplanară/frezare curbilinie

Fig. 11-10: Sablon cu dispozitive de prindere cu pârghie

Deservirea
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11.3.9 Frezarea cu dispozitivul de avans mecanic

Fig. 11-11: Frezarea cu dispozitivul de avans mecanic

1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  
 permise.

2. Montaţi eventual dispozitivul de avans mecanic.
3. Reglaţi dispozitivul de avans mecanic.
4. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 

asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

11.3.10 Frezarea cu axul pentru viteze mari

Fig. 11-12: Ax pentru viteze mari

Maşina poate fi echipată opţional cu un ax de mare 
viteză.
1. Respectaţi procedeele pentru tehnicile de lucru  

 permise.
2. Ca dispozitiv de protecţie, se montează opritorul 

de frezare sau apărătoarea EURO pentru frezare 
coplanară.

3. Apăsaţi reperul pe opritor şi masa de frezare, iar cu 
degetele strânse, treceţi-l pe lângă scula de frezat.

4. În cazul în care se sistează lucrările, opriţi maşina şi 
asiguraţi-o împotriva unei porniri accidentale.

Observaţie: cu axul pentru viteze mari se realizează foarte bine lucrările pentru îmbinări „coadă de 
rândunică“ sau de copiere prin frezare. Se utilizează doar scule originale ale producătorului.

Deservirea
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Mentenanţa

12 Mentenanţa

12.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de accidentare! Lucrările necorespunzătoare de întreţinere pot duce la vătămări corporale, 
respectiv la daune materiale grave. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi care 
cunoaşte modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

• Înainte de începerea lucrărilor, maşina trebuie să fie  
oprită şi asigurată împotriva unei porniri accidentale.

• A se asigura suficient spaţiu de mişcare.
• Acordaţi atenţie ordinii şi curăţeniei la locul de  

muncă. Componentele şi sculele demontate, respectiv 
împrăştiate la întâmplare reprezintă surse de pericol.

• După efectuarea lucrărilor de întreţinere, a se instala 
dispozitivele de protecţie conform instrucţiunilor şi a se 
verifica funcţionarea acestora.

12.2 Indicarea planului de întreţinere

Observaţie: Soluţiile de întreţinere şi curăţare sunt disponibile ca accesorii (HAMMER-Catalog).

Atenţie! Pericol de electrocutare! Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către 
personal de specialitate calificat, cu respectarea normelor de siguranţă.

Intervalul componente Lucrarea care trebuie efectuată
Zilnic Mașina Curăţaţi de praf si aşchii

Suprafaţa mesei de prelucrare Curăţaţi de praf si aşchii Îndepărtaţi 
resturile de răşină

Suprafeţele de ghidare Curăţaţi de praf si aşchii Îndepărtaţi 
resturile de răşină

Instalaţia de exhaustare Verificaţi dacă există eventuale 
eficienţe

Săptămânal Mașina Se curăţă temeinic

După fiecare 40 de ore de 
funcționare, Cel puțin o dată pe lună

Axul de reglare a înălţimii şi pivotul 
oscilant

Se verifică şi, dacă este cazul: se 
lubrifiază.

Lunar Curea de transmisie A se verifica, iar dacă este cazul a 
se tensiona sau a se înlocui.

Cureaua incizorului Se verifică.
Instalaţia de exhaustare A se verifica eficacitatea

O dată la un ¼ de an  
(cel târziu când funcţionează greu)

Bucşa axului de frezare şi Segmente 
oscilante

Gresarea.

½ an Perie (brațul telescopic) Se curăţă, dacă este cazul se înlocui-
esc cu altele noi.

După uzură Racletă (colivie rulment cu role) Se înlocuiește cu unul nou.
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12.3 Curăţarea suprafeţelor de ghidare

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Curăţaţi suprafeţele de ghidaj de praf și așchii.
3. Îndepărtaţi resturile de răşină: Diluant pentru răşini 

art. nr 10.0.022 (0,5 l Spray sticla) /10.0.023 
(3,0l).

! Suprafeţele de ghidare

Fig. 12-1: Curăţarea suprafeţelor de ghidare

12.4 Lubrifierea pivotului de reglare a înălţimii / oscilant

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

Lubrifierea pivotului de reglare a înălţimii:
2. Deplasaţi freza / ferăstrău circular în poziţia limită 

superioară.
3. Lubrifiaţi pivotul de reglare a înălţimii se lubrifiază 

prin decupajele batiului, cu lubrifiant normal pentru 
mașini.

4. Deplasaţi freza / ferăstrău circular în poziţia 
limită inferioară şi apoi din nou în poziţia limită 
superioară.

Lubrifierea pivotului oscilant:
5. Rabataţi freza / ferăstrău circular în poziţia de 45°.
6. Pivotul oscilant se lubrifiază prin decupajele batiului, 

cu lubrifiant normal pentru mașini.
7. Rabataţi freza / ferăstrău circular în poziţia de 90°, 

iar apoi din nou în poziţia de 45°.
! Pivot de reglare a înălţimii
" Pivot oscilant

Mentenanţa

Fig. 12-2: Pivot de reglare a înălţimii/Pivot oscilant
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Mentenanţa

12.5 Tensionarea/înlocuirea curelei de transmisie

12.5.1 Retensionarea curelei de transmisie

Fig. 12-3: Retensionarea curelei de transmisie

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Deşurubaţi şuruburile şi îndepărtează tabla de 
protecţie.

3. Slăbiţi piulița și știftul filetat.
4. Tensionaţi cureaua de transmisie cu şurubul de strân-

gere.
5. Strângeţi știftul filetat și se blochează cu piulița.
6. Aşezaţi tabla de protecţie şi fixaţi cu șuruburi.

! Şurub de tensionare
" Curea de transmisie
# Știft filetat
$ Piuliţă
% Tablă de protecţie
& Şuruburi

Atenţie! Daune materiale! Nu este permisă supratensionarea curelei de transmisie. Strângeţi şurubul de 
tensionare până când este asigurat un transfer suficient de forţă.

12.5.2 Înlocuirea curelei de transmisie

Fig. 12-4: Înlocuirea curelei de transmisie

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Deşurubaţi şuruburile şi îndepărtează tabla de 
protecţie.

3. Slăbiţi piulița și știftul filetat.
4. Cu ajutorul șuruburilor de tensionare, se tensionează 

vechia curea de transmisie.
5. Demontarea curelei de transmisie vechi
6. Montarea curelei de transmisie noi:

• Montaţi mai întâi pe motorul de antrenare.
• Motorul cu cureaua de transmisie se trage în sus.
• Montaţi cureaua de transmisie la arborele 

ferăstrăului.
7. Întindeţi cureaua de transmisie cu ajutorul şurubului 

de strângere.
9. Aşezaţi tabla de protecţie şi fixaţi cu șuruburi.

! Şurub de tensionare  $Piuliţă
" Curea de transmisie  %Tablă de protecţie
# Știft filetat   &Şuruburi

Atenţie! Daune materiale! Nu este permisă supratensionarea curelei de transmisie. Strângeţi şurubul de 
tensionare până când este asigurat un transfer suficient de forţă.
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12.6 Verificarea curelei incizorului

Fig. 12-5: Cureaua incizorului

Cureaua incizorului este tensionată cu arc și astfel nu 
necesita întreținere.

Dacă la controlul lunar sunt descoperite fisuri sau 
crăpături laterale, cureaua incizorului trebuie înlocuită 
(Instrucţiuni de instalare „Unitatea pretaietoare (inci-
zorul)“).

! Cureaua incizorului

12.7 Curăţarea/înlocuirea periei de la braţul în consolă

Fig. 12-6: Perie (brațul telescopic)

1. Curăţaţi și se verificaţi uzura periilor.
2. Dacă peria este uzată, adică dacă tija nu mai este 

curățată, peria trebuie înlocuită:
• Deşurubaţi șurubul hexagonal cu disc de la 

brațul telescopic.
• Demontaţi periile uzate.
• Montaţi perii noi.
• Înşurubaţi cu șurubul hexagonal cu disc la brațul 

în consolă.

! Braţ în consolă
" Șurub hexagonal
# Disc
$ Perie
% Tijă

Mentenanţa
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Mentenanţa

12.8 Înlocuirea racletei (colivia pentru rulmenți) de la masa culisantă

Fig. 12-7: Racletă

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Demontarea mesei culisante.
3. Se deșurubează bolțurile și se îndepărtează racleta.
4. Se montează o racletă nouă și se fixează cu bolțuri.
5. Montarea mesei culisante.

! Bolţuri
" Racletă

12.9 Demontarea mesei culisante.

Fig. 12-8: Traiectoria principală

La traiectoria principală, pe partea pe care masa 
culisantă este deplasată de traiectorie:
1. Se îndepărtează șuruburile cu cap semirotund și car-

casa de la traiectoria principală.
2. Se îndepărtează șuruburile imbus și discurile.
3. Se îndepărtează șuruburile cu cap înecat.

! Traiectoria principală
" Discuri
# Şuruburi inbus
$ Șuruburi cu cap semirotund
% Apărătoare traiectoria principală
& Șuruburi cu cap înecat

Fig. 12-9: Masa culisantă

Pe partea opusă a mesei culisante:
4. Se îndepărtează șuruburile cu cap semirotund și 

apărătoarea de la traiectoria principală.
5. Se îndepărtează șuruburile cu cap înecat.
6. Se desprinde piulița hexagonală și se scoate șurubul 

cu cap înecat.
7. Se îndepărtează piulița hexagonală, șurubul cu cap 

înecat și axul de rulment.

/ Apărătoarea mesei culisante BMȘurub cu cap înecat
* Masa culisantă BNȘuruburi cu cap înecat
) Ax al rulmentului BOȘuruburi cu cap semirotund
BL Piuliță hexagonală
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Fig. 12-10: Traiectoria principală/Masa culisantă

Pe partea pe care masa culisantă este deplasată de la 
traiectoria principală:
8. Deplasaţi masa culisantă de la traiectoria principală.

! Traiectoria principală
" Masa culisantă

12.10 Montarea mesei culisante

Fig. 12-11: Colivia pentru rulmenți

1. Se controlează poziția stabilă a racletei pe colivia 
pentru rulmenți.

2. Se controlează dacă numărul de rulmenți din colivie 
este complet.

3. Se deplasează tabla coliviei cu coliviile de rulmenți 
până la jumătate pe ghidajele traiectoriei principale.

4. Se plasează masa culisantă peste coliviile de 
rulmenți.

5. Deplasaţi masa culisantă câțiva centimetri peste 
ghidajele traiectoriei principale.

6. Se deplasează masa culisantă mai departe pe 
traiectoria principală; atenție ca următoarele colivii 
de rulmenți să fie plasate curat între traiectoria 
principală și masa culisantă.

7. Deplasaţi masa culisantă complet pe traiectoria 
principală.

! Traiectoria principală
" Colivii pentru rulmenți
# Tablă colivie
$ Racletă

Observaţie: numărul coliviilor și lungimea tablelor depind de masa culisantă demontată.

Mentenanţa
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Fig. 12-12: Traiectoria principală

Pe traiectoria principală:
8. Înşurubaţi șuruburile cu cap înecat.
9. Se înșurubează șuruburile imbus cu șaibe.
10. Apărătoarea de la traiectoria principală se 

înșurubează cu șuruburile cu cap semirotund.

& Șaibe
/ Şuruburi inbus
* Șuruburi cu cap semirotund
) Apărătoare traiectoria principală
BL Șuruburi cu cap înecat

Pe partea opusă a mesei culisante:
11. Axul rulmentului se înșurubează cu șurubul cu cap 

înecat și piulița hexagonală.
12. Înşurubaţi șuruburile cu cap înecat.
13. Apărătoarea mesei culisante se înșurubează cu 

șuruburile cu cap semirotund.

BM Apărătoarea mesei culisante
BN Ax al rulmentului
BO Piuliță hexagonală
BP Șurub cu cap înecat
BQ Șuruburi cu cap înecat
BR Șuruburi cu cap semirotund

Fig. 12-13: Masa culisantă

Mentenanţa

12.11 Gresare bucşă ax freză şi segmente oscilante

Fig. 12-14: Bucşa axului de frezare

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. A se deplasa freza cât se poate de sus şi a se plasa 
în poziţie de 90°.

3. Curăţaţi aşchiile, praful şi resturile de unsoare.
4. A se gresa cu unsoare pentru maşini segmentul 

oscilant pe stânga şi dreapta, precum şi bucşa axului 
frezei.

5. Deplasaţi freza de mai multe ori în sus şi în jos.
6. Deplsaţi freza de mai multe ori între poziţia de 45° şi 

cea de 90°.
7. Eevntual repetaţi procedura de gresare.

!Bucşa axului de frezare
"Dreapta
#Stânga
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Deranjamente

13 Deranjamente

13.1 Indicaţii de siguranţă

Atenţie! Pericol de accidentare! Remedierea necorespunzătoare a defecţiunilor poate duce la apariţia unor 
daune umane, respectiv materiale grave. Aceste lucrări sunt permise doar personalului autorizat, instruit şi 
care cunoaşte modalitatea de funcţionare a maşinii, cu respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Atenţie! Pericol de electrocutare! Lucrările la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către 
personal de specialitate calificat, cu respectarea normelor de siguranţă.

13.2 Comportamentul în cazul unor defecţiuni

În cazul unor defecţiuni sunt necesari următorii paşi:
• În cazul defecţiunilor care reprezintă un pericol 

imediat pentru persoane, bunuri, respectiv pentru 
siguranţa în exploatare, echipamentul trebuie să 
fie oprit cu ajutorul întrerupătorului OPRIRE DE 
URGENŢĂ.

• În plus, alimentarea cu energie a maşinii să fie  

întreruptă şi împotriva unei porniri accidentale.
• Responsabilul de la locul de exploatare trebuie să fie 

informat imediat despre defecţiunile survenite.
• Natura şi volumul defecţiunii trebuie constatate de 

către un specialist autorizat; acesta se va ocupa şi 
de identificarea cauzei şi de remedierea defecţiunii.

13.3 Comportamentul după remedierea defecţiunilor

A se verifica înainte de repornire:
• dacă defecţiunea şi cauza defecţiunii au fost  

remediate în mod corespunzător,
• toate dispozitivele de siguranţă au fost montate  

conform prevederilor şi se află în stare ireproşabilă 
din punct de vedere tehnic şi funcţional.,

• nu se află persoane în zona de pericol a maşinii.

Atenţie! Pericol de accidentare!
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Scule necesare:
 • 2 buc. Cheie fixă 10 mm

Opritor ferăstrău circular winner
1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  

 accidentale.
2. Se deviază spre exterior opritorul paralel.
3. Piulița din interior se ține strâns cu cheia fixă.
4. Cu ajutorul cheii fixe se desface piulița din exterior.
5. Se deplasează rolele în găurile alungite.
6. Se strânge piulița din exterior.
7. Se plasează la loc opritorul paralel.
8. Controlaţi reglajul înălțimii, iar dacă este cazul se 

reglează. 

! Opritorul paralel
" Rolă
#Piuliţă (interior)
$Piuliţă (exterior)

Deranjamente

13.4 Defecţiuni, cauze şi remedii

13.5 Reglarea înălţimii riglei de la opritorul paralel

Fig. 13-1: Reglarea înălţimii riglei de la opritorul paralel

Defecţiune Cauză Remediu
Mașina nu porneşte Capacul de deplasare este deschis 

Este acţionat întrerupătorul final de 
siguranţă

Pregătirea maşinii pentru deservire

Eroare la conexiunea electrică Se verifică conexiunea electrică 
(alimentarea, siguranţa). 

Întrerupătorul principal este oprit  
(poziţia „0”)

Se pornește întrerupătorul principal 
(poziţia ”I”).

Curelele scârţâie la pornire, respectiv 
la demarare.

Cureaua nu este tensionată suficient. Retensionarea curelei de transmisie
Cureaua de transmisie este uzată. Înlocuirea curelei de transmisie
Cureaua incizorului este uzată. Înlocuirea curelei incizorului

Motorul este în funcţiune, pânza nu se 
învârte.

Cureaua de transmisie este fisurată. Înlocuirea curelei de transmisie

Înălțimea riglei de la opritorul paralel 
nu este corectă.

Reglarea pe înălţime este incorectă. Ajustarea înălţimii riglei 

Unghiul opritorului paralel nu este 
corect.

Reglare incorectă a unghiului Reglarea/Corectarea unghiului 
opritorului paralel

Nu este atinsă lungimea completă de 
tăiere a mesei culisante.

Colivia rulmenților de la masa 
culisantă nu este aliniată corect.

Alinierea coliviei de rulmenți la 
masa culisantă
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13.7 Alinierea coliviei pentru rulmenţi de la masa culisantă

La ridicările repetate cu masa culisantă colivia 
rulmenților se deplasează cu timpul din poziția corectă. 
Astfel nu mai este obținută lungimea integrală de tăiere.

Remediu:
1. Deplasaţi masa culisantă peste piedică în poziția 

finală la opritor.
2. Apoi, împingeţi masa culisantă, în direcție opusă, 

până în poziţia finală la opritor.

13.6 Reglarea/Corectarea unghiului opritorului paralel

Scule necesare
 • 2 buc. Cheie fixă 13 mm

Fig. 13-2: Controlul unghiului riglei opritorului paralel

Fig. 13-3:  Reglarea ulterioară a unghiului riglei de la opritorul 
paralel

posibil numai cu: B3 winner 

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Se controlează unghiul riglei, iar dacă este cazul se 
reglează.

3. Se îndepărtează rigla.
4. Se deviază spre exterior opritorul paralel.
5. Reglajul în direcția ”A”:

• Se ține strâns șurubul cu cheia fixă.
• Se desface piulița din interior cu ajutorul cheii 

fixe.
• Se deșurubează șurubul cu 1/2 rotații.
• Se strânge piulița din interior.

6. Reglarea în direcția ”B”:
• Se ține strâns șurubul cu cheia fixă.
• Se desface piulița din interior cu ajutorul cheii 

fixe.
• Se deșurubează șurubul cu 1/2 rotații.
• Se strânge piulița din interior.

7. Se montează rigla.
8. Se plasează la loc opritorul paralel.
9. Se verifică reglajul unghiului cu ajutorul unui echer 

de precizie, iar dacă este necesar se reglează.

!Riglă
"Opritorul paralel
#Şurub - Reglajul în direcția ”A”
$Şurub - Reglarea în direcția ”B”
%Piuliţă

Deranjamente
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13.9 Rigla de bazare profesionala ( Dotare optionala)

13.9.1 Ajustarea înălţimii riglei opritorului ferăstrăului circular

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Desfaceţi contrapiuliţa.

3. Cu ajutorul şurubului de reglare, ajustaţi opritorul în 
înălţime.

4. Strângeţi din nou contrapiuliţa.

5. Controlaţi reglajul înălțimii, iar dacă este cazul se 
reglează. 

!Şurub de reglare
"ContrapiulițăFig. 13-5: Ajustarea înălţimii riglei opritorului ferăstrăului circular

Opritor ferăstrău circular winner
1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  

 accidentale.
2. Se ține strâns piulița interioară cu ajutorul cheii fixe.
3. Se desface contrapiulița cu ajutorul cheii fixe.
4. Se rotește piulița interioară cu 1/2 rotații, în sens 

contrar acelor de ceasornic.
5. Se strânge contrapiulița.
6. Se controlează reglajul forței de presare, iar dacă 

este cazul se reglează din nou.

!Piuliţă
"Contrapiuliță

Atenţie! Daune materiale! 
Se realizează reglajul doar în cazul în care forța de presare a opritorului paralel nu este suficient de mare. O 
forță de presare prea mare deteriorează opritorul paralel și de preluare.

Fig. 13-4: Reglarea forţei de presare a opritorului paralel

13.8 Reglarea forţei de presare a opritorului paralel

Deranjamente
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1. Opriţi maşina

2. Înşurubaţi strâns şurubul cu cap striat.

3. Desfaceţi maneta cu clemă.

4. Rotiţi mânerul striat până când bara filetată se află în 
mijlocul găurii longitudinale.

5. Prindeţi maneta cu clemă.

6. Desprindeţi șurubul cu cap striat.

!Şurub cu cap striat
"Mâner striat
#Manetă cu clemă
$Bara filetată

Fig. 13-6: Reglarea fină

13.9.2 Ajustare reglaj de precizie opritor ferăstrău circular

Scule necesare:
 2 x Cheie imbus 3 mm / 4 mm

1. Opriţi maşina şi asiguraţi-o împotriva unei porniri  
 accidentale.

2. Desfaceţi maneta cu clemă.

3. Slabiti suruburile de inclemare (2 x) 
(Cheie imbus 3 mm)

4. Rasuciti ambele suruburi in mod egal cu doi cheie 
imbus (4 mm). (pe ambele parti)

5. Strângeţi şuruburile de blocare (2 x)

6. Se controlează reglajul forței de presare, iar dacă 
este cazul se reglează din nou.

!Manetă cu clemă
"Şuruburi de blocare
#Şuruburile de reglare

13.9.3 Reglarea forţei de presare a opritorului paralel 

Fig. 13-7: Opritorul paralel - Standard

Fig. 13-8: Opritorul paralel - Reglarea fină

Deranjamente
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