
Driftsvejledning

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Gem driftsvejledningen til senere brug!

Dok.ID: 503010-903_10 • Dänisch • 2017-09-15

Oversættelse



2

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

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

Tel.:  +43 (0) 5223 / 45 0 90
Fax.:  +43 (0) 5223 / 45 0 99

E-Mail:  info@hammer.at
Internet:  www.hammer.at

Hammer

Obs!  
Maskinen skal kontrolleres straks efter modtagelsen. Er der transportskader, eller mangler der dele, skal 
der straks udfærdiges en skadesanmeldelse til speditøren, hvorefter der oprettes en skadeprotokol. Underret 
omgående leverandøren!

Brugsanvisningen skal læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Brugsanvisningen skal  
opbevares omhyggeligt, da den hører til maskinen. Brugsanvisningen skal altid opbevares ved maskinen, så 
den er ved hånden, når der arbejdes ved maskinen, ved vedligeholdelse eller reparation!

 Et produkt fra FELDER GROUP!

Bemærk: Maskinens byggeår
Maskinens nummer er trykt på forsiden af Brugsanvisningen. 
De sidste cifre i dette nummer er maskinens byggeår.
f.eks. XXX.XX.XXX.17 -> Årgang 2017

Vigtige henvisninger!
Vi gør opmærksom på, at der alt efter maskinmodel og udførsel kan være funktioner, der ikke forefindes som 
f.eks. ekstra funktioner og taster (ved maskiner i speciel model/udgave).
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OBS!
Dette symbol står for tips og informationer, der skal overholdes for at sikre optimal og fejlfri drift af maskinen.

Bemærk! Skade på materiel!
Symbolet står ved henvisninger, der - hvis de ikke følges - kan føre til beskadigelse og fejlfunktion eller stop af 
maskinen.

Advarsel! Fare for kvæstelser eller livsfare!
Dette symbol står ved henvisninger, der - hvis de ikke følges - kan føre til sundhedsskader, kvæstelser, legems-
beskadigelse eller livsfare.

1 Generelt

1.1 Symbolforklaring

Vigtige sikkerhedstekniske henvisninger i driftsvejlednin-
gen er markeret med symboler.

Henvisningerne til arbejdssikkerheden skal ubetinget 
overholdes. For at undgå personskade eller skade på 
materiel skal der udvises stor forsigtighed.

Advarsel! Fare for elektrisk stød!
Dette symbol gør opmærksom på risiko for elektrisk stød. Følges sikkerhedshenvisningerne ikke, kan det føre til 
alvorlige kvæstelser eller livsfare. Alt elarbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker.

1.2 Informationer omkring driftsvejledningen

Driftsvejledningen beskriver en sikker og fagkyndig om-
gang med maskinen. Endvidere skal sikkerhedshenvisnin-
ger såvel som lokale forskrifter til forebyggelse af ulykker 
ulykker, som gælder for det pågældende anvendelsesom-
råde, samt generelle sikkerhedsbestemmelser overholdes.
Før igangsætning af maskinen skal driftsvejledningen, 

særlig afsnittet »Sikkerhed« gennemlæses. Der skal sør-
ges for, at det læste er forstået. Driftsvejledningen er en 
del af maskinen og skal opbevares i umiddelbar nærhed 
af maskinen. Driftsvejledningen skal endvidere følge med 
maskinen.

Generelt
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1.3 Hæftelse og garanti

Alle oplysninger og henvisninger i driftsvejledningen 
er afgivet efter gældende regler, den tekniske udvikling 
såvel som vores mangeårige erfaring. Driftsvejledningen 
skal gennemlæses grundigt, inden der arbejdes ved ma-
skinen. Såfremt henvisningerne i driftsvejledningen 
 ikke følges, ydes der ingen garanti for opståede skader 
og fejl. Tekst og billeder kan afvige fra det aktuelt leve-
rede. Billeder og grafik er ikke gengivet 1:1. Det leve-

rede kan grundet speciel udførelse, ekstra tilbehør eller 
opdatering ifølge den nyeste tekniske udvikling afvige fra 
billedmateriale eller beskrivelse i driftsvejledningen. Ved 
spørgsmål - henvend dig til fabrikanten. Vi forbeholder 
os ret til at foretage tekniske ændringer til forbedring af 
f.eks. funktionerne eller for videreudvikling.

1.4 Beskyttelse af ophavsretten
Driftsvejledningen skal behandles fortroligt. Den er ude-
lukkende beregnet for personale, der er beskæftiget med 
eller ved maskinen. Alle tegninger, tekster, billeder osv. 
er beskyttet af loven om ophavsret og anden lovbeskyt-
telse. Ethvert misbrug er strafbart.
Det er ikke tilladt at videregive oplysninger fra driftsvej-
ledningen etc. til tredjemand ligsesom driftsvejledningen 
ikke må kopieres - heller ikke delvis, uden tilladelse fra 
producenten. 

Overtrædes ovenstående, kan det føre til krav om ska-
deserstatning - vi forbeholder os ret til at rejse yderligere 
krav. Vi forbeholder os ret til opretholdelse af krav om 
industrielle rettigheder.

1.5 Garantierklæring

Tidsrammen for garantien er afhængig af det enkelte lands bestemmelser og kan downloades på  
www.felder-group.com.

1.6 Reservedele

Der må kun benyttes originale reservedele fra leverandø-
ren.

Bemærk! Forkerte eller mangelfulde reservedele kan føre til beskadigelser, fejlfunktioner eller maskinstop.

Anvendes der uoriginale reservedele, bortfalder samtlige 
garantier, service og skadeserstatninger samt krav mod 
fabrikant eller forhandler.

OBS! De originale reservedele er beskrevet i et separat katalog for reservedele - som leveres sammen med 
maskinen.

Generelt
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1.7 Bortskaffelse

Skal maskinen efter lang og tro tjeneste bortskaffes og 
skrottes, skal den skilles ad og sorteres efter materialer-
nes art, således at de evt. kan genanvendes eller af-
faldssorteres. Konstruktionen består af stål og kan derfor 
adskilles uden problemer. Stål er nemt at bortskaffe og 

Bemærk! Elektronisk affald, elektronikkomponenter, smøremidler og andet skal behandles/bortskaffes som 
særligt affald i affaldssorteringen - alternativt bortskaffelse med specielle firmaer.

udgør ikke nogen miljøbelastning eller risiko for perso-
nalet. Ved bortskaffelse følges de gældende regler og 
bestemmelser for bortskaffelse af maskiner/affald.
 

Generelt
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2 Sikkerhed

Maskinen er på leveringstidspunktet udstyret efter gæl-
dende tekniske regler og er driftsikker.
Maskinen kan, hvis den betjenes af ikke fagligt uddan-
net personale, eller anvendes ukorrekt eller usagkyndigt, 
være farlig at anvende. I afsnittet »sikkerhed« er der en 
oversigt over alle vigtige sikkerhedsregler, som skal følges 
for at opnå optimal sikkerhed for personalet og sikre en 
fejlfri betjening af maskinen.

Derudover indeholder de følgende afsnit i driftsvejlednin-
gen konkrete sikkerhedshenvisninger forsynet med symbo-
ler - og for at undgå fare, skal disse følges. På maskinen 
er der piktogrammer, skilte og påskrifter, der skal følges. 
De må ikke fjernes og skal altid være letlæselige.

2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Rundsav-fræseren HAMMER B3 er udelukkende beregnet 
til bearbejdning af træ og lignende maskinbearbejdelige 
materialer. Bearbejdning af andre materialer end træ 
er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra leverandøren/

producenten. Driftsikkerheden kan kun garanteres ved 
korrekt anvendelse/bestemmelsmæssig anvendelse af 
maskinen.

Bemærk! Det er forbudt at anvende maskinen til formål ud over de af producenten fastlagte arbejdsopgaver/
formål. Krav og erstatninger der stilles over for producenten eller dennes repræsentanter vil bortfalde, så-
fremt skaden er opstået ved forkert anvendelse af maskinen. Brugeren/ejeren hæfter for alle skader opstået 
grundet forkert anvendelse.

Under bestemmelsesmæssig anvendelse gælder også 
overholdelse af punkterne i betingelserne for korrekt anven-
delse samt overholdelse af de i driftsvejledningen.
Brug kun de originale reservedele og tilbehør fra producenten.

2.2 Driftsvejledningens indhold

Enhver person, der skal udføre arbejde ved maskinen, 
skal gennemlæse driftsvejledningen (og forstå indholdet), 
inden arbejdet påbegyndes. Dette gælder også, selvom 
den pågældende medarbejder har arbejdet ved en lig-
nende maskine eller er blevet instrueret af producenten.

Kendskab til indholdet i driftsvejledningen er en forud-
sætning for at beskytte personalet mod skader og undgå 
fejl ved betjeningen, så maskinen kan fungere sikkert og 
uden fejl. Det anbefales, at ejeren sikrer sig, at persona-
let har kendskab til indholdet i driftsvejledningen.

2.3 Ændring og ombygning af maskinen

For at undgå farer og sikre en optimal ydelse, må der 
ikke foretages om- eller tilbygninger på maskinen, der 
ikke udtrykkeligt er tilladt af producenten.
Piktogrammer, skilte og mærkater, der er anbragt på ma-

skinen, må ikke fjernes og skal holdes i god og læselig 
stand. Beskadigede eller ulæselige piktogrammer, skilte 
eller mærkater skal straks udskiftes.

Sikkerhed
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2.4 Ejerens ansvar

Driftsvejledningen skal opbevares i umiddelbar nærhed af 
maskinen og skal være tilgængelig for de personer, der 
arbejder ved maskinen. Maskinen må kun betjenes i fejlfri 
og driftsikker stand. Maskinen skal kontrolleres for fejl og 
mangler før igangsætning af arbejdet. Samtlige anvisnin-
ger i driftsvejledningen skal overholdes!
Foruden de nævnte sikkerhedsanvisninger m.v. i driftsvej-

ledningen, skal alle gældende sikkerhedsforskrifter for 
forebyggelse af ulykker, miljøhensyn m.v. overholdes.
Ejeren og det af ham instruerede personale er ansvar-
lige for fejlfri drift af maskinen og skal have kendskab til 
forhold omkring installation, betjening, vedligeholdelse 
og rengøring af maskinen. Maskiner, værktøj og tilbehør 
skal opbevares utilgængeligt for børn.

2.5 Krav til personale

Maskinen må kun betjenes af autoriseret og faguddan-
net personale. Personalet skal være bekendt med forhold 
omkring farer og funktioner ved maskinen. Som fagud-
dannet personale regnes personer, der som følge af deres 
faguddannelse, viden og erfaringer samt kendskab til de 
relevante bestemmelser kan vurdere det arbejde, de er 
blevet pålagt og kan forudse mulige farer. Har personalet 
ikke den nødvendige viden, skal det uddannes. Ansvar 
for arbejde ved maskinen (installation, betjening, vedlige-
holdelse eller reparation) skal fastlægges og overholdes. 
Maskinen må kun betjenes af personer, der er pålidelige. 

Ethvert arbejde, der kan være til fare for personale, miljø 
eller maskine, skal undgås. Personer der er under indfly-
delse af rusmidler, alkohol eller andet (f.eks. medicin), 
der medvirker til nedsættelse af reaktionstiden, må ikke 
arbejde ved maskinen. Ved valg af personale, der skal 
beskæftiges ved maskinen, skal der tages hensyn til de 
fagmæssige og aldersmæssige retningslinjer. Ikke autori-
seret personale skal opholde sig uden for den nødvendige 
sikkerhedsafstand fra maskinen. Personalet er forpligtet til 
straks at underrette ejeren om opståede forandringer ved 
maskinen, som kan have indflydelse på sikkerheden.

2.6 Arbejdssikkerhed

Såfremt de nævnte sikkerhedshenvisninger i driftsvejled-
ningen følges, undgås skader på personer og materiel. 
Følges sikkerhedshenvisningerne ikke, kan det føre til fare 
for personalet og skader eller ødelæggelse af maskinen. 
Såfremt sikkerhedshenvisninger/påbud m.v. i driftsvej-

ledningen samt forskrifter til forebyggelse af ulykker og 
generelle sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes, hæfter 
producenten eller leverandøren ikke i tilfælde af krav om 
skadeserstatning.

Sikkerhed
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2.7 Personligt sikkerhedsudstyr

Ved arbejde ved maskinen skal følgende forbud overholdes:

Beskyttelsesdragt
Tætsiddende arbejdstøj (ringe trækstyrke, ingen vide ærmer, ingen ringe eller andre smykker osv.).

Det er forbudt at arbejde ved maskinen med langt hår uden brug af hårnet!

Det er forbudt at bruge handsker!

Ved arbejde ved maskinen skal der principielt altid bæres:

Sikkerhedssko
Til beskyttelse mod tunge nedfaldende dele eller udskridning på glat underlag.

Høreværn
Til beskyttelse mod høreskader.

2.8 Farer ved brug af maskinen

Maskinen har gennemgået en risikoanalyse og er på ba-
sis heraf konstrueret og bygget efter den seneste tekniske 
udvikling.
Ved korrekt anvendelse er maskinen sikker.

Advarsel! Fare for elektrisk stød: Elektrisk stød kan forårsage alvorlige kvæstelser. Ved skader på isoleringen 
eller enkelte konstruktionsdele er der livsfare på grund af elektrisk spænding.

•	 Før vedligeholdelse, rengøring og reparation skal ma-
skinen slukkes helt - og være sikret mod igangsætning.

• Strømmen skal afbrydes ved alle arbejder ved de 
elektriske installationer ved maskinen.

•	 Ingen sikkerhedsindretninger må fjernes eller sættes 
ud af drift.

Sikkerhed

Der kan dog stadig være visse restrisici!
Maskinen arbejder med høj elektrisk spænding.
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Generelle sikkerhedsanvisninger:
• Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af 

værktøj.
• Fare for kvæstelser pga. udslyngede emner eller emne-

dele (f.eks. knaster, emnedele).
• Fare for kvæstelser ved tilbageslag af emnet.
• Høreskader på grund af støjbelastning.
• Sundhedsfare i form af støvgener, specielt ved bearbe-

jdning af hårdt træ.
• Fare for at blive klemt, skære sig, blive trukket med og 

for slag og stød.

alt efter udstyr:
• Fare for kvæstelser ved kontakt med den roterende 

rundsav og/eller forridserblad.
• Fare for kvæstelser ved kontakt med det roterende 

fræseværktøj.
• Fare for kvæstelser ved udslyngede værktøjsdele 

(f.eks. afskårne dele).
• Stå derfor aldrig i savklingens skærelinje, mens saven 

kører (mens den arbejder eller er i tomgang).

2.9 Restrisici

Advarsel! Trods overholdelse af sikkerhedsanvisningerne kan der ved arbejde med maskinen være følgende 
restrisici:

Sikkerhed
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Hall in Tirol, 5.3.2015

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

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

Produktbetegnelse: Kreissäge-Fräsmaschine

Fabrikat: Hammer

Typebetegnelse: B3 basic/winner/perform/e-classic

Følgende EF-direktiver er anvendt: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Følgende normer er anvendt: EN 940

Testen er udført af: DGUV Test
 Prüf- und Zertifizierungsstelle Holz
 Fachbereich Holz und Metall
 Vollmoellerstraße 11
 D-70563 Stuttgart
 NB 0392

Overensstemmelse med EU-maskindirektivet  
dokumenteres med:  Prøvningsprotokol nr. 115008
 

EU-konformitetserklæringen er kun gyldig, hvis maskinen bærer et CE-mærkat.

Alle garantier bortfalder, hvis der foretages ombygning af maskinen, som ikke er aftalt med os.

Undertegnede for denne erklæring har fuldmagt for  
sammensætning af det tekniske materiale.

3 Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

EG-Konformitetserklæring
iht. maskindirektivet 2006/42/EG

Hermed erklærer vi, at den nedenfor anførte maskine på grund af udformning og konstruktionsmåde samt den udfø-
relse, vi markedsfører, stemmer overens med de grundlæggende sikkerheds- og helbredskrav i EF-maskindirektivet. 

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

Fræser-rundsav
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Maskine Standard Ekstraudstyr
Længde på skydebord A 950 mm 1250 mm

Forskydningsvej for skydebordet A1 459 mm 764 mm

Forskydningsvej for skydebordet A2 660 mm 1028 mm

Samlet længde A1 + B + A2 2035 mm 2708 mm

Længde: maskinbord + aksel B 916 mm

Samlet bredde C1 844 mm

Samlet bredde ( C2 892 mm 1743 mm

Total højde / Arbejdshøjde (ca.) 1555 / 888 mm

Skærebredde D 700 mm

Skydebordsbredde E 290 mm

Vægt netto *) 240 kg

Maskine inkl. emballage
Længde x Bredde **) 1200 x 800 mm

Højde 1200 mm

Vægt (ca.)* 310 kg
*) med standard udstyr
**) Transportbredden er under 800 mm. Gør det muligt at flytte maskinen gennem døråbninger.

4.1.1 B3 basic/B3 e-classic

Fig. 4-1: Mål B3 basic/e-classic

4 Tekniske data

4.1 Mål og vægt

Tekniske data
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Standard
B3 winner

Ekstraudstyr
B3 winner

Standard
B3 winner 
comfort

Ekstraudstyr
B3 winner 
comfortMaskine

Længde på skydebord A 1250 mm 2000 mm 2000 mm -

Forskydningsvej for skydebordet A1 770 mm 1520 mm 1520 mm -

Forskydningsvej for skydebordet A2 907 mm 1698 mm 1698 mm -

Samlet længde A1 + B + A2 2708 mm 4250 mm 4250 mm -

Længde: maskinbord + aksel B 1032 mm 1032 mm

Samlet bredde C1 1034 mm 1474 mm 1034 mm 1474 mm

Samlet bredde C2 892 (mm 1743 mm - 892 (1743) mm

Samlet bredde (Ekstraudstyr) C3 - 1364 (2140) mm 1364 mm 2140 mm

Samlet bredde C4 - 1066 mm 1066 mm

Total højde / Arbejdshøjde (ca.) 1555 / 888 mm 1555 / 888 mm

Skærebredde D 800 mm 1250 mm 800 mm 1250 mm

Skydebordsbredde E 290 mm 290 mm

Vægt netto *) 330 kg 330 kg

Maskine inkl. emballage
Længde x Bredde **) 1470 x 1160 mm 2100 x 1200 mm

Højde 1200 mm 1200 mm

Vægt (ca.)* 400 kg 400 kg

*) med standard udstyr

4.1.2 B3 winner (comfort)

Fig. 4-2: Mål B3 Winner (Comfort)

Tekniske data
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Standard
B3 perform

Ekstraudstyr
B3 performMaskine

Længde på skydebord A 2500mm -

Forskydningsvej for skydebordet A1 1924 mm -

Forskydningsvej for skydebordet A2 1974 mm -

Samlet længde A1 + B + A2 4919 mm -

Længde: maskinbord + aksel B 1021 mm

Samlet bredde C1 1034 mm 1474 mm

Samlet bredde C2 892 (mm 1743 mm

Samlet bredde C3 1718 (2625) mm

Samlet bredde C4 1280 mm

Total højde / Arbejdshøjde (ca.) 1555 / 888 mm

Skærebredde D 800 mm 1250 mm

Skydebordsbredde E 290 mm

Bred tilsatsbord F 230 mm

Vægt netto *) 500 kg

Maskine inkl. emballage
Længde x Bredde **) 2300 x 1200 mm

Højde 1200 mm

Vægt (ca.)* 570 kg

*) med standard udstyr

Fig. 4-3: Mål B3 Perform

4.1.3 B3 Perform

Tekniske data
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Drev til rundsav / Fræseenhed Vekselstrømsmotor Trefasemotor
Motorspænding 1x 230 V 3x 230 V / 3x 400 V
Motorfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Kapslingsklasse IP 54 IP 54

B3 Perform

Motoreffekt S6-40 %*) - 4 kW
Motorydelse S6-40% - Ekstraudstyr*) 3 kW 4 kW

B3 Winner/Winner comfort

Motoreffekt S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Motorydelse S6-40% - Ekstraudstyr*) 3 kW 4 kW (3x 400 V)

B3 e-classic
Motoreffekt S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Motorydelse S6-40% - Ekstraudstyr*) 3 kW -

Antriebsmotor Vorritzeinheit (Option)

Motoreffekt S6-40 %*) 0,65 kW**) 0,65 kW

*)  S6 = Belastning- og stop; 40% = relativ driftstid
**) Max. skærehøjde: 2 mm

Netspænding på typeskiltet ±10%
Sikring se eldiagram
Tilslutningskabel (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
Udløsningskarakteristik C (D*) 

*) ved tung start, betinget af stor centrifugalmasse

Tekniske data

4.2 Drift og lager

Arbejds-/rumtemperatur +10 til +40 °C
Opbevaringstemperatur –10 til +50 °C

4.3 Elektrisk tilslutning

4.4 Motor

De faktiske værdier aflæses på typeskiltet.
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

4.6 Støjemission

De angivne værdier er emissionsværdier og dermed 
ikke garanterede arbejdspladsværdier. Selv om der er 
sammenhæng mellem emissions- og immisionsniveauet, 
kan det ikke udelukkes, at der skal foretages yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger. Faktorer, der kan være uds-
lagsgivende for immisionsniveauet, er f.eks. arbejdets va-
righed, arbejdsrummets karakter eller anden påvirkning 
fra omkringliggende industri m.v. i nabolaget. De tilladte 

arbejdspladsværdier kan variere fra land til land. Infor-
mationen skal dog sætte brugeren i stand til at afveje 
farer og risici. Placering og andre specifikke betingelser 
kan have en væsentlig indflydelse på de angivne værdier 
for støjemission.

Bemærk:
For at holde støjemissionen så lav som muligt bør værktøjet altid være velslebet og omdrejningshastigheden 
være korrekt.
Der skal altid bæres høreværn, men det er selvfølgelig ikke nogen erstatning for velslebet værktøj.
Alle oplysninger i dB(A) og med en måleusikkerhedsfaktor på 4 dB(A).

 Rundsavsmodul Tomgang Bearbejdning
 Lydeffektniveau 
 (EN ISO 3746)

 Emissionsværdier på arbejdspladsen 
 (EN ISO 11202)

 Fræseenhed Tomgang Bearbejdning
 Lydeffektniveau 
 (EN ISO 3746)

 Emissionsværdier på arbejdspladsen 
 (EN ISO 11202)

4.5 Støvemission

Maskinen er testet for støvgener iht. DIN 33893. Den 
målte støvemission, der er beregnet iht. »Betingelser for 
test af støvgener« (arbejdspladsrelateret støvkoncentra-
tion) ved træbeabejdningsmaskiner, fastlagt af fagud-

valget HOLZ, ligger under den tilladte luftgrænseværdi 
på 2,0 mg/m³. Dette dokumenteres med det blå mærke 
»BG-Holzstaubgeprüft«.

Tekniske data
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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

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

4.7 Værktøj

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Den maksimale hastighed, der er vist på værktøjet, må aldrig overskrides!

4.7.1 Rundsavsmodul
Brug kun savklinger
• hvis tilladte maksimale omdrejningshastighed er højere end savakslens hastighed
• som opfylder DIN EN 847-1

Brug kun notværktøjer, der er egnet til bearbejdning af træ!

Skitse: Rundsavklinge Boring med medbringer

Bemærk: Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale Hammer-værktøjer (Hammer-katalog).
Det maksimale skærehøjde står i direkte sammenhæng med følgende faktorer:
• Træsort (hårdt eller blødt træ)
• Træets fugtighed
• Fremtrækhastighed
• Rundsavsklinger
• Maskinens motorydelse

Forridserklinger Standard (mechanisch) Option (angetrieben)
Diameter 80 mm 100 mm*)

Boring 20 mm 20 mm

Hastighed 10.000 minˉ¹ 10.000 minˉ¹
Motorydelse - 0,65 kW

*) in Kombination mit 300 mm Hauptsägeblatt

Rundsavsklinger
Diameter 250 – 315 mm
Boring med medbringer *) 30 mm
Fast omdrejningshastighed 4800 minˉ¹
Max. skærehøjde (ved savblad Ø 315 mm) 103 mm
Kip af savklinge 90° til 45°

*) se Schets

Slidsesav CE-udførsel
Diameter maks. 180 mm
Bredde 5 til 20 mm

Tekniske data
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Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

 Fræseenhed
 Bordåbning (Ø) 190 mm
 Fræser-Ø maks.
  Fræserbeskytter 220 mm
  Slidsebeskyttelse 275 mm
 Spindel-Ø Standard 30 mm
 Fræsespindel-vekselsystem Ekstraudstyr 1*) 32 / 35 / 50 mm
 Fræsespindel-vekselsystem Ekstraudstyr 2*) 1 ¼ tomme
 Fast omdrejningshastighed 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Hastighed HG-spindel 15000 minˉ¹
 Fræserspindelhøjde over bord (anvendelig højde) 100mm
 Kipbar fræserspindel *) 90° til 45°

*non esiste på e-classic

Anvend kun fræseværktøj,
• hvis tilladte højeste omdrejningshastighed er højere end omdrejningshastigheden på fræsespindlen
• som opfylder DIN EN 847-1 eller DIN EN 847-2 og
• som er mærket med »MAN«!

4.7.2 Fræseenhed

4.8 Udsugning

 Rundsav Aggregat Rundsavsbeskytter
 Udsugningsstuds Ø 120 mm 50 mm
 Lufthastighed min. 20 m/s 20 m/s
 Undertryk min. 1824 Pa 953 Pa
 Volumenstrøm min. (ved 20 m/sek.) 814 m³/h 141 m³/h

*) Standard = Rundsavsbeskytter / Ekstraudstyr = Ophængt klingebeskytter

 Fræseenhed
Fræseranslag

Slidsebeskyttelses-
hætte

 Udsugningsstuds Ø 120 mm 120 mm
 Lufthastighed min. 20 m/s 20 m/s
 Undertryk min. 470 Pa 920 Pa
 Volumenstrøm min. (ved 20 m/sek.) 362 m³/h 814 m³/h

*) Standard = Fræseranslag / Ekstraudstyr = Slidsebeskyttelseshætte

Tekniske data
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B3 / B3 e-classic

Opbygning

5 Opbygning

5.1 Oversigt

Tegning 5-2: Oversigt perform

!Teleskoparm
"Afkorteranslag (Teleskopudtræk)
#Udlæggerbord
$Skydebord

%Fræseanslag
&Afkorteranslag (Teleskopudtræk)
/Tværanslag

Tegning 5-1: Oversigt basic/winner
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Bordforlænger med støttefod 
Art. nr. 501-129

Tegning 5-4: Bordforlænger med støttefod 

Til sikker oplægning af lange emner (montagevejledning 
»Bordforlænger«).

!Bordforlænger med støttefod 

Kantskæringsenhed 1100
art. nr. 503-108 (800 x 600 mm)

Tegning 5-5: Udlægger

Til bearbejdning af store og tunge plader (montagevej-
ledning »Udlæggerbord«).

!Kantskæringsenhed

Opbygning

5.2 Tilbehør

Bordforlænger 400 mm
art. nr. 503-137

Tegning 5-3: Bordforlænger 

Til sikker oplægning af lange emner (montagevejledning 
»Bordforlænger«).

!Bordforlænger
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Opbygning

Forlænger til udlægger med materialerulle
art. nr. 503-132

Tegning 5-6: Forlænger til udlægger med materialerulle

For sikker understøtning af meget store hhv. lange plader.

!Forlænger til udlægger med materialerulle

Tegning 5-7: Monteringssæt

Monteringssæt
art. nr. 410-190

Til M20 formatbord med kugleføring.
Til fastgørelse af ekscenternedholderen på skydebordet.

!Monteringssæt

Ekscenternedholder
art. nr. 400-108 og 500-112

Kan anvendes lodret og vandret til alle emner. Til sikker 
fastgørelse af emner på skydebordet.

!Ekscenternedholder

Tegning 5-8: Ekscenternedholder
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Klingebeskytter
art. nr. 503-114

Tegning 5-10: Klingebeskytter

Sikker tapning og slidsning.

!Klingebeskytter

Sikkerhedsskinner
art. nr. 501-116

Tegning 5-11: Sikkerhedsskinner

Til beskyttelse ved fræsning af profiler.

!Sikkerhedsskinner

Opbygning

Kørestel med kørestang
art. nr. 503-134
 500-149

Tegning 5-9: Kørestel

Med løftestangen og kørestellet er det nemt at rangere, 
selv om pladsen er trang (installationsvejledning »Køre-
stel«).

!Kørestel
"Kørestang
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Opbygning

Digitalur
art. nr.  01.1.200 (visning i »mm«)
 01.2.200 (visning i »tommer«)
Systemhåndhjul
art. nr. 12.1.311

Tegning 5-12: Digitalur

Digitaluret indbygges i systemhåndhjulet til højdeindstil-
lingen.
Med digitaluret kan der foretages indstillinger med en 
tiendedels-millimeter-nøjagtighed (installationsvejledning 
»Digitalur«).

!Digitalur
"Systemhåndhjul

EURO-anløbsfræsebeskytter
art. nr. 400-610

Tegning 5-13: EURO-anløbsfræsebeskytter

Til buefræsearbejde med udsugningshætte for værktøj til 
Ø 180 mm.

!EURO-anløbsfræsebeskytter

Anløbsbrille for EURO-anløbsfræsebeskytter
art. nr. 400-611

Tegning 5-14: Anløbsbrille

Passer til værktøj Ø 100–160 mm. 
Mindst mulige emne-inderradius r=160 mm.

!Anløbsbrille
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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

!

!

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

5.3 Typeskilt

På typeskiltet er der følgende oplysninger:
• Typebetegnelse
• Maskinnr.
• Spænding
• Faser
• Frekvens
• Effekt
• Strøm
• Konstruktionsår
• Oplysninger om producenten

Tegning 5-15: Typeskilt

Opbygning

5.4 Sikkerhedsudstyr

5.4.1 Sikkerhedskontakt

Tegning 5-16: Hovedafbryder

Deres maskine er forsynet med en sikkerhedskontakt. 
Rundsavklingen eller fræseaggregatet kan derfor kun 
køre, hvis skydedækslet er lukket.

(Skydedækslet og fræsedøren lukket og låseanordningen 
på midterstillingen)

!Sikkerhedsafbryder
"Fræserdør
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Opbygning

5.4.3 Rundsavbeskytter

Rundsavbeskytteren skal være installeret og monteret 
korrekt.

Rundsavbeskytteren skal have udsugning. 
Diameter = 50 mm

!Rundsavbeskytter

Tegning 5-18: Rundsavbeskytter

5.4.2 Fræserbeskytter

Fræserafdækningen er monteret på fræserboksen. Består 
af en indstillelig stang, en tryksko og en trykfjeder. 

Ved hjælp af fingerskruen kan de enkelte dele indstilles 
lodret og vandret. Den lodrette tryksko og den vandrette 
trykfjeder indstilles således at emnet trykkes med let 
tilspænding (tryk) mod bordet hhv. anslagspladerne.

!Fingerskruer
"Stænger
#Trykfjeder
$Tryksko

Tegning 5-17: Fræserbeskytter

Advarsel! Fare for kvæstelser!
For at beskytte mod kvæstelser ved rundsaven, skal maskinen være udstyret med en rundsavbeskytter!
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5.5 Betjenings- og displayelementer

Fig. 5-19: Betjenings- og displayelementer

!Håndhjul - vinkelindstilling af fræser

"Nødstop-taste (hvis forefindes)

#Håndhjul - Vinkelindstilling rundsav  

$Rød trykknap  
• maskinen slukkes 
• Nødstop

%Grøn trykknap - fræseraggregatet er tændt

&Håndhjul - Vinkelindstilling rundsav

/Skala - angivelse af rundsavvinkel

(Valgkontakt - Driftsformer 
• Savning  
• Fræsning (fræser venstreløb) 
• Fræsning (fræser højreløb)

)Hovedafbryder (hvis forefindes)

BLSpændehåndtaget - vinkelindstilling af fræser

BMHåndhjul - Højdeindstilling af fræser

BNSkala - angivelse af fræservinkel

BOLåsemekanisme - skydedæksel

Opbygning
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Maskinen leveres komplet monteret på en palle.
Aflæsning kan udføres ved hjælp af:
• gaffeltruck,
• Løftevogn,
• kran eller
• kørestel.

Anvend kun remme og kæder til transport. 

Transport, emballering og opbevaring

6 Transport, emballering og opbevaring

6.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Ved transport dele, på- og aflæsning kan der opstå fare for kvæstelser pga. af dele eller der falder 
ned.

Bemærk! Skade på materiel: Ved forkert transport kan maskinen blive beskadiget/ødelagt.

Derfor skal følgende sikkerhedsregler principielt  
overholdes:
• Løft aldrig laster hen over personer.
• Flyt altid maskinen meget forsigtigt og omhyggeligt.
• Brug kun egnet fastgørelse og hejseværk med den 

nødvendige hejsekraft.
• Maskinen må aldrig løftes i maskindele f.eks. afretter-

borde.
• Vær opmærksom på tyngdepunktet i forbindelse med 

transport (fare for tipning).
• Maskinen skal sikres mod udskridning.
• Tove, remme og andet hejseværktøj skal være forsynet 

med sikkerhedskroge.
• Der må ikke benyttes flossede og slidte tove.

• Tove og remme må ikke være med knuder.
• Tove og remme må ikke lægges på skarpe kanter.
• For at undgå skader skal transporten foregå så forsig-

tigt som muligt.
• Undgå mekaniske rystelser.
• Ved transport over sø skal maskinen pakkes meget 

omhyggeligt og være forsynet med tørremiddel mod 
korrosion.

6.2 Transportsikring

Tegning 6-1: Transportsikring

Bemærk! Skade på materiel! Maskinen må ikke løftes i arbejdsbordet, skydebordet eller føringsbanen!
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6.2.1 Transport med løftevogn

Fig.6-2: Transport med løftevogn

Når maskinen fjernes fra pallen, skal der anvendes en 
rampe, som vist på figuren

1. Skub gaflerne på løftevognen ind i åbningerne på  
maskinstanderen.

2. Kør maskinen fra pallen med løftevognen

!Udsparing på maskinstanderen
"Rampe

Obs! Fare for kvæstelser på grund af høj vægt
For problemløs afladning af maskinen kræves der to til tre yderligere hjælpere, alt efter maskinens udstyr.

Transport, emballering og opbevaring

6.2.2 Transport med kørestel

Tegning 6-3: Transport med kørestel og løftestang

Kørestellet monteres på maskinens stander.

!Kørestel
"Kørestang

OBS! Maskinen kan nemt transporteres med kørestel og løftestang (tilbehør). 
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6.5 Opbevaring

Indtil de emballerede dele opstilles/installeres, skal de 
opbevares som angivet med de udvendige markeringer 
for opstilling og opbevaring.

De emballerede maskindele skal opbevares som følger:
• Må ikke opbevares udenfor.
• Opbevares tørt og støvfrit.
• Må ikke udsættes for aggressive stoffer.
• Beskyttes mod direkte sol.
• Undgå mekaniske rystelser.
• Opbevaringstemperatur: –10 til +50 °C
• Maks. luftfugtighed: 60 %
• Undgå høje temperatursvingninger (dannelse af kon-

densvand).
• Alle blanke maskindele smøres med olie (rustbeskyt-

telse).

• Ved længere opbevaring (> 3 måneder) skal alle 
blanke maskindele smøres med olie (rustbeskyttelse). 
Kontrollér emballage og dele regelmæssigt i opbeva-
ringsperioden. Hvis det er nødvendigt, skal konserve-
ringen fornys.

• Ved opbevaring i fugtige rum skal maskinen embal-
leres tætsluttende og beskyttes mod korrosion  
(tørremiddel).

6.3 Transportinspektion

Efter levering kontrolleres straks for transportskader og 
mangler.
Ved synlige transportskader må leverancen ikke modta-
ges eller kun modtages med forbehold. Skadens omfang 
noteres på speditørens følgeseddel/transportpapirer. 
Foretag reklamation.

Mangler, der ikke opdages med det samme, skal anmel-
des straks efter, at man har opdaget dem, da skadeser-
statning kun er mulig inden for den gældende reklama-
tionsfrist.

6.4 Emballering
Hvis der ikke er truffet aftale om retursending, skal de-
lene sorteres efter art og størrelse og bortskaffes efter 
gældende regler.

Bemærk! Bortskaffelse af emballagematerialerne skal altid ske efter gældende regler for bortskaffelse af af-
fald. I modsat fald skal bortskaffelsen overlades til et destruktionsfirma.

OBS! Godt for beskyttelse af miljøet! Emballage er værdifulde råstoffer og kan i mange tilfælde genbruges.

Transport, emballering og opbevaring
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Forudsætninger for opstillingsstedet:
• Arbejds-/rumtemperatur: +10 til +40 °C.
• Underlaget/gulvet skal have tilstrækkelig stabilitet og 

bæreevne.
• Tilstrækkelig belysning ved arbejdspladsen.
• Afskærmning eller tilstrækkelig afstand til nærmeste 

arbejdsplads.

For betjening og vedligeholdelse skal der mindst være en 
afstand på 2000 mm rundt om maskinen.

Fig. 7-1: Pladsbehov/Mål

7 Opstilling og installation

7.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Fare for kvæstelser: Opstilles og installeres maskinen ikke fagkyndigt, kan det føre til alvorlige 
kvæstelser eller materielle skader. Disse arbejder må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er 
fortroligt med maskinen og kun under overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Advarsel! Fare for elektrisk stød: Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagligt 
uddannet personale og under overholdelse af alle sikkerhedsforskrifter.

Inden opstilling og installation skal maskinen kontrolleres 
for fejl og mangler.

Advarsel! Fare for kvæstelser: Har maskinen fejl eller mangler, eller er den beskadiget, kan det føre til alvor-
lige skader på personer og materiel. Maskinen og reservedele m.v. skal være fuldkommen intakt, før opstil-
ling og installationen foretages.

Bemærk! Skade på materiel: Maskinen må kun anvendes ved temperaturer fra +10 til +40 °C. Overholdes 
dette ikke, kan der ske skader på lejer osv.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde. 
Er der ikke tilstrækkelig afstand til omkringstående 
maskiner, vægge eller andre faste genstande, er der 
fare for kvæstelse ved savning af tvangsførte emner.

• Sørg for en ordentlig og rengjort arbejdsplads. Løse 

maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er til stor 
fare for personalet.

• Monter sikkerhedsudstyret korrekt på maskinen, og 
kontrollér, at det fungerer.

7.2 Opstilling

Opstilling og installation
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1. Maskinen skal transporteres til opstillingsstedet ifølge 
anvisningerne i afsnittet »Transport« og vedlagte 
transport- eller monteringsanvisninger.

2. For at sikre, at maskinen fungerer præcist og er  
letgående, skal den stilles i vater.

 Maskinen opklodses ved ujævnt gulvunderlag.

!Vaterpas
"Til evt. kiler

7.3 Opstilling og nivellering af maskinen

Fig. 7-2: Opstilling af maskinen

3. Maskinen kan skrues fast til gulvet med  
transportbeslagene, hvis det ønskes

!Transportbeslag

Fig. 7-3: Fastgørelse til gulvet

4. Inden ibrugtagning af maskinen skal kilerne (trans-
portsikring) mellem føringsbanen og skydebordet 
fjernes i begge sider.

5. Fjern korrosionsmidlet fra alle blanke maskindele.

Opstilling og installation

Tegning 7-4: Transportsikring skydebord
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Fig. 7-6: Fræseranslag

Fræseranslaget leveret komplet, monteret på maskinbor-
det.

Fræseranslaget leveres separat monteret på en palle ved 
container transport. Fræseranslaget skal derfor sættes på 
maskinen og skrues fast.

7.4.3 Fræseranslag

7.4 Montage

7.4.1 Skydebord

OBS! Afhængigt af hvor langt skydebordet er, vil det af transporttekniske grunde blive leveret i  
separat emballage. For at montere det problemløst kræves der - alt efter skærelængde - hjælp fra  
2–3 ekstra medhjælpere. 

Skydebordet skal monteres inden ibrugtagning af maski-
nen. Montage se den separate montagevejledning (er 
vedlagt maskinen eller skydebordet).

Opstilling og installation

7.4.2 Montering/demontering af formatbordet

Tegning 7-5: Montering af udlæggerbordet

Montering af udlæggerbordet:
1. Formatbordet føres ind i noten på skydebordet.
2. Sæt formatbordet på støtteakslen.
3. Fastgøres med fingerskruen.

Afmontering af udlæggerbordet:
1. Løsn fingerskruen.
2. Løft formatbordet af støtteakslen og skydebordet.

!Not
"Udlæggerbord
#Støtteaksel
$Fingerskruer
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Advarsel! Fare for kvæstelser! Udsugningsslangerne skal være brandsikre og elektrisk ledende! Brug kun origi-
nale Hammer  udsugningsslanger!

• Udsugningen skal være kraftig nok til at køre med det 
korrekte undertryk og den rette lufthastighed på 20 m/
sek. ved tilslutningsstedet. (se „Tekniske data“)

• Kontrollér lufthastigheden, før anlægget tages i brug og 
efter væsentlige ændringer.

• Udsugningen skal kontrolleres for eventuelle mangler 
før første igangsætning og derefter månedligt for 
effektivitet.

• Udsugningsanlægget sluttes til maskinen, så det 
starter op sammen med maskinen.

Bemærk: Som regel skal alle maskiner udsuges under anvendelsen. Som tilbehør kan maskinen leveres med 
stikkontakt til forsinket start.

• Udsugningsslangerne skal være elektrisk ledende og 
forbundet til jord, så elektrostatisk opladning undgås.

• Brug kun støvfri metoder til rengøring af aflejret støv.

Opstilling og installation

7.4.4 Rundsavbeskytter

Tegning 7-7: Rundsavbeskytter

! Spaltekniv
" Fingerskrue
§ Hættebolt
$ Rundsavbeskytter
% Åbning til savklinger på 300 til 315 mm
& Åbning til savklinger på 250 mm

Rundsavbeskytteren er fastgjort til spaltekniven. Befæsti-
gelsen er afhængig af savklingens diameter:
• Åbning til savklinger på 300 til 315 mm
• Åbning til savklinger på 250 mm

1. Løsn fingerskruen.
2. Tryk hættebolten tilbage med fingerskruen.
3. Rundsavbeskytteren fjernes og sættes ind i den an-

den åbning.
4. Stram fingerskruen til.

7.5 Udsugning
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! CEE Stik
Š Fasevender (Alternativt)

1. Stil kontakten i stilling „rundsav“.
2. Tilslut stikket fra maskinen til elforsyningen.
3. Tænd et kort øjeblik for maskinen.
4. Kontrollér motorens omdrejningsretning, når den er 

ved at standse.
5. Hvis omdrejningsretningen skal ændres, ombyttes 

2 faser i tilførselskablet.

Bemærk: Elskabet på maskinen må ikke åbnes uden udtrykkelig tilladelse fra Hammer-serviceafdeling. Samt-
lige garantier bortfalder, hvis dette ikke overholdes!

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Maskinen skal afsikres med en sikringsautomat.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Inden maskinen tilsluttes elnettet, skal data fra elforsyningen sammenlignes med data på maskinens typeskilt. 
Maskinen må kun tilsluttes, hvis disse data stemmer overens. Strømforsyningen skal være forsynet med det 
rette stik/kontakt (ved trefasemotor CEE).

Advarsel! Fare for elektrisk stød!

Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale og under hensyntagen til 
sikkerhedsforskrifterne.

Kontrol af impedans i fejlkontakten og ændring af fejlstrømsindretningen skal ske på maskinens 
 opstillingssted!

Krav til den elektriske installation
• Maskinen skal sikres med en jordledning.
• Spændingsforskelle i elnettet må maks.  

udgøre ±10 %.
• Kontaktskabet skal være forsynet med en 

effektafbryder (DIN VDE 0641). 
Poltal 3 (ved vekselstrøm).

• Maskinen må kun benyttes med TN-net (med 
jordforbundet nulleder) (kun 3x400V)

• Tilslutningskabel H07RN-F mindst 5x 2,5 (trefasemo-
tor) henholdsvis 3x 2,5 (vekselstrømmotor).

• Sikring/Tilslutningskabel: 
se „Tekniske data“

• Strømtilførsel og kabel skal beskyttes mod skader 
(føres f.eks. i armeret rør).

• Tilslutningskabler skal lægges/installeres, så der ikke 
opstår knæk eller slid på kablet, og de skal placeres, 
så man ikke kan snuble over dem.

Fig. 7-8 Motorens drejeretning

Bemærk: Maskinens strømkabel leveres med åbent kabel - dvs. uden stik.
Maskinens strømkabel skal forsynes med det korrekte stik til elforsyningen i overensstemmelse med de natio-
nale forskrifter.

Opstilling og installation

7.6 Elektrisk tilslutning



38

! "

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

8 Indstilling og klargøring Rundsavsmodul

Indstilling og klargøring

8.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Fare for elektrisk stød: Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagligt 
uddannet personale og under overholdelse af alle sikkerhedsforskrifter.

Advarsel! Fare for kvæstelser: Ikke fagkyndigt indstillings- og klargøringsarbejde kan medføre alvorlige 
skader på personer eller materiel. Disse arbejder må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er 
fortroligt med maskinen og kun under overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

• Før arbejdet begyndes, skal maskinen slukkes og 
sikres mod genstart.

• Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at 
maskinen er komplet og i perfekt teknisk stand.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.

• Sørg for en ordentlig og rengjort arbejdsplads. Løse 
maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er til stor 
fare for personalet.

• Monter sikkerhedsudstyret korrekt på maskinen, og 
kontrollér, at det fungerer.

8.2 Fastlåsning af skydebordet

Tegning 8-1: Fastlåsning af skydebord

Skydebordet fastlåses i midterstillingen.

1. Fingerskruen drejes 90* og skubbes i.
2. Skydebordet føres langsomt til fastlåsningsposition, til 

skydebordet går i »hak«.
3. Får at åbne trækkes fingerskruen udad og drejes 90*.

! Fingerskrue
" Skydebord
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Indstilling og klargøring

8.3 Afkorteranslaget på skydebordet

Tegning 8-2: Montering af afkorteranslaget.

1. Før klemdelen på afkorteranslaget ind i noten på 
skydebordet til anslagsskruen (i noten).

2. Fastgør nedholderakslen let.
3. Indstil den ønskede skærevinkel (–45° til +45°).
 Ved 90° snit:
 • Klap anslagsklappen ved skydebordet op.
 • Sæt anslaget på anslagsklappen.
4. Klem anslaget fast med spændehåndtaget. 

! Nedholderaksel. $Klemdel
" Fastgør spændehåndtaget. %Anslagsklap
# Not &Anslag

Tegning 8-3: Indstilling af anslagsklappen

Indstilling:
1. Klap anslagsklappen op.
2. Løsn gevindstiften.
3. Drej excenterhåndtaget til 90°-vinklen er nået (ansla-

get støder mod anslagsklappen).
4. Kontrollér ved at udføre et prøvesnit.
5. Stram gevindstiften til. 

! Anslagsklap
" Gevindtap
# Excenterhåndtag

8.4 Afkorteranslag på udlæggerbord

Tegning 8-4: Montering af afkorteranslaget.

Afkorteranslaget kan monteres i stød- og skubbesiden på 
udlæggerbordet.
1. Før klempladen ind i udlæggerbordets skinne.
2. Løsn fingerskruen og positioner afkorteranslaget på 

udlæggerbordet.
3. Klem afkorteranslaget fast på udlæggerbordet med 

spændehåndtaget.
4. Stram fingerskruerne til. 

! Spændehåndtag  $Teleskopudtræk
" Afkorteranslag  %Klemplade
# Anslagsklap  &Fingerskruer
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Indstilling og klargøring

Tegning 8-5: Indstilling af afkorteranslaget

Kipning:
1. Løsn spændehåndtaget og fingerskruerne.
2. Sving afkorteranslaget til den ønskede position. Even-

tuelt skal anslagsklappen klappes op for at afkorter-
anslaget kan svinges hen over den.

3. Klem spændehåndtaget fast og stram fingerskruerne 
til.

4. Til længdekompensation af skalaen med svingbart 
indstillet anslag skal fingerskruen løsnes, anslagspro-
filen forskydes og fingerskruen strammes til igen. 

! Spændehåndtag
" Afkorteranslag
# Anslagsklap
$ Teleskopudtræk
% Klemplade
& Fingerskruer

90°-Position:
1. Løsn spændehåndtaget og fingerskruerne.
2. Sving afkorteranslaget, indtil det støder imod anslags-

klappen.
3. Klem spændehåndtaget fast og stram fingerskruerne 

til. 

8.5 Tværanslag

Tegning 8-6: Tværanslag

Tværanslaget kan forskydes trinløst på afkorteranslaget.
Hvis det er nødvendigt, kan anslagsklappen klappes til 
side.
1. Løsn fingerskruen.
2. Skub tværanslaget til det ønskede mål. Målet (skære-

bredden) vises ved luppen.
3. Stram fingerskruen.

! Fingerskruer
" Tværanslag
# Skala
$ Anslagsklap
% Afkorteranslag
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Indstilling og klargøring

8.6 Afkorteranslags-forlænger

Tegning 8-7: Afkorteranslags-forlænger

Afkorteranslaget kan forsynes med forlænger (ekstraud-
styr)
1. Løsn fingerskruen.
2. Forskyd forlængerstykket til afkorteranslaget til det 

ønskede mål.
 Målet (skærebredden) aflæses på skalaen på afkor-

teranslagets profilkant.
3. Stram fingerskruen.

! Skala
" Forlænger
# Fingerskrue
$ Afkorteranslag

8.7 Afmontering af rundsavsanslaget

8.7.1 Forskydning

tegning 8-8: Parallelanslag B3 e-classic

B3 e-classic:
1. Klemhåndtag løsnes.
2. Målet aflæses på skalaen på forkanten af viseren.
3. For tilpasning af skalaen til forskellige savblad tyk-

kelser skubbes skalaen til det manglende mål:
 - De fire flade møtrikker løsnes fra skinnen.
 - Skinnen forskubbes.
 - De fire flade møtrikker skrues fast igen.
4. Klemhåndtaget klemmes til. 

! Skala   $Skinne
" Viser   %Møtrikker
# Klemhåndtag

Bemærk! For at højden til bordet stemmer ved anvendelse af bordforlænger, skal afstanden mellem overkant 
skinne og overkant bord være nøjagtig 17 mm.
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K3 e-classic (Ekstraudstyr):
1. Løsn spændehåndtag 1.
2. Klemhåndtaget 2 klemmes til.
3. Finindstilling med fingermøtrik.

! Spændehåndtag 1
" Spændehåndtag 2
# Fingermøtrik

Indstilling og klargøring

8.7.2 Finindstilling

tegning 8-9: Parallelanslag B3 winner

B3 winner:
1. Håndgrebet løsnes.
2. Målet aflæses på skalaen på forkanten af viseren.
3. For tilpasning af skalaen til forskellige savblad tyk-

kelser skubbes skalaen til det manglende mål:
 - Klempladen løsnes.
 - Skalaen skubbes.
 - Klempladen sættes fast.
4. Håndgrebet klemmes til.

! Skala   #Håndgreb
" Viser   $Klemplade

tegning 8-10: Parallelanslag K3 basic/K3 e-classic

Henvisning: For kompensation af gevindspillet skal indstilling altid foregå mod rundsavebladet.

tegning 8-11: Parallelanslag K3 winner

K3 winner:
1. Håndgrebet løsnes.
2. Fingerskruen trykkes indad.
3. Finindstilling foregår ved at dreje fingerskruen.
4. Efter finindstilling drejes håndgrebes fast.

! Håndgreb
" Fingerskruen
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B3 e-classic:
Ved bearbejdning af store plader kan det være  
nødvendigt at fjerne parallelanslaget.

1. Løsn spændehåndtag 1.
2. Ifald det forefindes: Klemhåndtaget løsnes 5-6 om-

drejninger for finindstilling. 
3. Parallelanslaget tages af skinnen - ovenfra.

! Parallelanslaget #Spændehåndtag
" Spændehåndtag 1 $Skinne

8.7.3 Ombygning af parallelanslaget 

Tegning 8-12: Afmontering af rundsavsanslaget

1. Løsn fingerskruen.
2. Afretteranslaget trækkes fremad.
3. Læg parallelanslaget fladt ned på bordet og før det 

derefter ind i den tilhørende not.
4. Stram fingerskruerne til.

! Fingerskrue
" Parallelanslag

8.7.4 Aftagning ved store emner

tegning 8-13: Parallelanslag B3 e-classic

tegning 8-14: Parallelanslag B3 winner

B3 winner:
Ved bearbejdning af store plader kan det være nødven-
digt at fjerne parallelanslaget.

1. Håndgrebet løsnes.
2. Parallelanslages trækkes af akslen - bagud.

! Håndgreb
" Parallelanslag
# Aksel

Indstilling og klargøring
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8.8 Indstilling af skærehøjde og vinkel

Tegning 8-16: Indstilling af skærehøjde og vinkel

Skærehøjden indstilles med håndhjul:
• med uret: højere
• mod uret: lavere
Skærehøjden indstilles kun som nødvendigt.

Skærevinklen indstilles med håndhjul:
• med uret: mod 0°
• mod uret: mod 45°
Skærevinklen vises på skalaen.

!Håndhjul til skærevinkel
"Skala til skærevinklen
#Håndhjul til skærehøjden

8.7.5 Kip

Henvisning: Kip væk funktionen er kun mulig ved Formatrundsaven K3 winner.

tegning 8-15: Parallelanslag

Kip væk funktionen af parallelanslaget er f.eks. nødven-
digt ved bearbejdning af store plader.

1. Fingerskruen løsnes.
2. Linealen stilles i midten.
3. Fingerskruen klemmes til.
4. Håndgrebet løsnes.
5. Parallelanslaget skubbes til enden af anslagsakslen.
6. Parallelanslaget kippes væk.

! Afretteranslag  $Fingerskruen
" Håndgreb   %Anslagsaksel
# Parallelanslag

Indstilling og klargøring
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Bemærk: Rundsavklingen kører kun, når låsen på slutkontakten inde i maskinstellet ikke er aktiveret: 
Skydedækslet er lukket

• Skydedækslet og fræsedøren lukket og låseanordningen på midterstillingen 

Indstilling og klargøring

1. Kip rundsaven i 90-grader position
Rundsaven køres helt op

2. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  
 genstart.

3. Skub låsemekanismen nedad.
4. Skub skydebordet til højre mod anslaget.
5. Skub skydedækslet til venstre indtil anslaget.

!Skydebord
"skydedæksel
#Låsemekanisme

8.9 Udskiftning af værktøj

8.9.1 Forberedelse til værktøjsskift

Tegning 8-17: Forberedelse til værktøjsskift

8.9.2 Klargøring til drift

Fig. 8-18: Klargøring til drift

1. Skub skydedækslet til højre hen mod anslaget.
2. Skub skydebordet til venstre.
3. Skub låsemekanismen opad.
4. Tænd for maskinen

!Skydebord
"skydedæksel
#Låsemekanisme
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Nødvendigt værktøj:
• Unbraconøgle 8 mm 
• Gaffelnøgle SW 22 mm

1. Forberedelse af udskiftningen af værktøjet..
2. Skal der monteres en større savklinge, løsnes spalteki-

len..
3. Hold rundsavsflangen fast med en gaffelnøgle.
4. Løsn unbracoskruen med en unbraconøgle.
5. Tag unbracoskruen og rundsavsflangen af.
6. Fjern den gamle savklinge og monter en ny  

klinge på akslen.
7. Sæt rundsavsflangen på (vær opmærksom på mon-

teringsstillingen). Hold rundsavsflangen fast med en 
gaffelnøgle.

8. Skru unbracoskruen i med unbraconøglen.
9. Hvis der er monteret en større eller mindre savklinge, 

skal spaltekilen indstilles.
10. Klargør maskinen til drift.
11. Tilpas rundsavbeskytteren til savklingen.

Indstilling og klargøring

8.10 Skift af savblad

tegning 8-19: Skift af savblad

! Spaltekniven
" Rundsavsflange
§ Unbracoskrue
$ Savblad

Bemærk! Mindste spændmoment: 20 Nm!

Bemærk:
Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale Hammer-værktøjer (Hammer-katalog).
Til præcisionssnit anbefaler vi at anvende det mindst mulige savblad. 
Tilladte savblade - se tekniske data.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af værktøj
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Indstilling og klargøring

Spaltekilen skal tilpasses efter savklingens tykkelse.

Nødvendigt værktøj:
• Gaffelnøgle SW 19 mm

1. Løsn lemmøtrikken.
2. Fjern en evt. spaltekniven.
3. Sæt spaltekilen på igen. 

Bemærk, at bolten til spaltekileholderen skal sidde i 
spaltekilens not.

4. Skru lemmøtrikken godt fast.

!Klemmøtrik   #Mellemlægsskive
"Spaltekniv   $Bolt
%Savklinge

Fig. 8-21: Montering/udskiftning af spaltekniven

8.10.1 Indstilling/løsning af spaltekniven

Tegning 8-20: Indstilling af spaltekniven

1. Forberedelse til udskiftning af værktøj. 
2. Løsn møtrikken.
3. Forskyd spaltekniven, så der over det hele er en af-

stand mellem 3 og 8 mm mellem savklingen og spal-
tekniven.

4. Markeringen på spaltekniven skal flugte med over-
kanten af skydebordet ved maksimal skærehøjde 
(afhængig af den anvendte savklinge).

5. Skru møtrikken fast. 

!Møtrik   $Afstand
"Markering   %Savklinge
#Maskinbord

Bemærk! Mindste tilspændingsmoment: 25 Nm!

Advarsel! Fare for kvæstelser! 
Spaltekilen skal tilpasses efter savklingens tykkelse. 
Spaltekilens tykkelse skal ligge mellem savklingens korpus og savens tandbredde.

Nødvendigt værktøj:
 • Gaffelnøgle SW19 mm

8.10.2 Montering/udskiftning af spaltekniven

Bemærk:
Spaltekilens tykkelse skal ligge mellem savklingens korpus og savens tandbredde. 
Spaltekiletykkelse (d) – savklingens korpus (S) – savens tandbredde (D)

Bemærk! Mindste tilspændingsmoment: 25 Nm!
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Indstilling og klargøring

8.10.3 Afmontering af spaltekniven

Tegning 8-22: Afmontér spaltekniven

1. Løsn møtrikken.
2. Tag spaltekniven af.
3. Skru møtrikken fast.

!Møtrik
"Maskinbord

Bemærk!
Ved arbejde med rundsavsklinger skal der anvendes spaltekniv!
Kørsel uden spaltekniv er kun tilladt ved brug af slidseværktøj.

Rundsavbeskytteren er fastgjort til spaltekniven. Befæsti-
gelsen er afhængig af savklingens diameter:
• Åbning til savklinger på 300 til 315 mm
• Åbning til savklinger på 250 mm

1. Løsn fingerskruen.
2. Tryk hættebolten tilbage med fingerskruen.
3. Tag rundsavbeskytteren af sæt den i den anden åb-

ning.
4. Skru fingerskruen fast.

!Maskinbord
"Hættebolt
§Fingerskrue
$Rundsavbeskytter
%Åbning til savklinger på 300 til 315 mm
&Åbning til savklinger på 250 mm

8.10.4 Rundsavbeskytter

Tegning 8-23: Rundsavbeskytter

Advarsel! Fare for kvæstelser!
For beskyttelse mod kvæstelser ved rundsaven skal maskinen være udstyret med en rundsavbeskytter!
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Nødvendigt værktøj:
• Unbraconøgle 8 mm 
• Unbraconøgle 4 mm
• Gaffelnøgle SW 22 mm 
• Gaffelnøgle SW 19 mm (Spaltekniv)

Indstilling og klargøring

1. Forberedelse af værktøjsskift.
2. Afmontér savklingen
3. Afmontér spaltekniven
4. Fjern den bageste flange.
5. Afmontér en evt. forridserklinge.
6. Skru 4 stk. skruer ud med unbraconøglen.
7. Fjern indlægsbrættet.

! Klingeindlæg
" Skruer
# Unbraconøgle
$ Flange
% Spaltekileholder
& Møtrik
/ Mellemring (Bageste flange)
( Savaksel

8.11.1 Ombygning til kørsel med notværktøj

8.11 Notværktøj

Bemærk:
Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale Hammer-værktøjer (Hammer-katalog).
Tilladte notværktøjer - se tekniske data.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af værktøj

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! 
Arbejde med notværktøj må kun foretages ved 90°-vinkel!

tegning 8-25: Mellemring/Savaksel

tegning 8-24: Bagerste flange/Spalteknivsholder/Indlæggebræt
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Indstilling og klargøring

1. Sæt den første del af notværktøjet på savakslen. Vær 
opmærksom på, at omdrejningsretningen er korrekt!

2. Indstil notens bredde med afstandsskiverne.
3. Sæt den anden del af notværktøjet på savakslen. 

Begge værktøjsdele skal gribe ind i hinanden!
4. Sæt flangen til notværktøj på.
5. Hold flangen fast med en gaffelnøgle.
6. Skru unbracoskruen i med unbraconøglen.

! Savaksel
"Flange til notværktøj
# Unbraconøgle
$ Notværktøj
% Gaffelnøgle
& Afstandsskiver

7. Kør rundsavaggregatet helt ned.
8. Læg det medfølgende indlægsbræt til.
9. Skru 4 stk. skruer i med unbraconøglen.
10. Klargør maskinen til drift.
11. Tænd for maskinen.
12. Kør langsomt notværktøjet helt op, hvorved  

indlægsbrættet udfræses.

/ Indlægsbræt
( Unbraconøgle

8.11.2 Tilspænding af værktøj

Bemærk! Ved notværktøj med en bredde mindre end 10 mm skal mellemringen sættes på savakslen først! 

tegning 8-26: Første del af notværktøjet/Afstandsskiver

tegning 8-27: Notværktøjet monteres

tegning 8-28: Træ indlæggebræt 

Bemærk! Ved arbejde med notværktøj må 90* vinklen ikke forrykkes!

Obs! Fare for kvæstelser! Mindste spændmoment: 20 Nm!
Notværktøjet må kun klemmes til flangen for notværktøj.
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Nødvendigt værktøj:
• Unbraconøgle 8 mm 
• Gaffelnøgle SW 22 mm 
• Unbraconøgle 4 mm 

1. Forberedelse af værktøjsskift.
2. Kør notværktøjet til nederste position.
3. Skru 4 stk. skruer ud med unbraconøglen.
4. Fjern indlægsbrættet
5. Hold rundsavsflangen fast med gaffelnøglen.
6. Løsn unbracoskruen med en unbraconøgle. ( 8 mm )
7. Tag unbracoskruen og rundsavsflangen af.
8. Tag notværktøjet af.
9. Fjern mellemringen fra savakslen (hvis den 

forefindes).

! Indlægsbræt
@ Skruer
# Unbraconøgle 4 mm
$ Unbraconøgle 8 mm
% Notværktøj
& Gaffelnøgle

Indstilling og klargøring

10. Sæt indlægsbrættet på.
11. Skru 4 stk. skruer i med unbraconøglen.
12. Sæt den bageste flange på.
13. Rundsavbladet monteres.

/ Klingeindlæg
( Flange

8.11.3 Demontering af notværktøj – Omstilling til savblad

tegning 8-29: Træ indlæggebræt 

tegning 8-30: Notværktøjet afmonteres

tegning 8-31: Bagerste flange/Indlæggebræt
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Nødvendigt værktøj:
 • Unbraconøgle 5 mm
 • Specialnøgle

Afmontering af forridserklingen

1. Forberedelse af værktøjsskift.
2. Hold forridserflangen fast med specialnøglen.
3. Løsn den forsænkede skrue med unbraconøglen 

drej den mod uret.
4. Sæt forridserklingen på forridserakslen.
5. Træk forridserklingen af akslen.
6. Spærreskiven drejes til højre mod anslaget.

! Spærreskive
@ Forridseraksel
# Forridserklinge
$ Forridserflange
% Forsænket skrue
& Specialnøgle

Indstilling og klargøring

Montering af forridserklingen

1. Forberedelse af værktøjsskift.
2. Drej spærreskiven til venstre mod anslaget.
3. Rens forridserakslen grundigt.
4. Sæt forridserklingen på forridserakslen. 
5. Sæt forridserflangen på, og hold den fast med  

specialnøglen.
6. Drej den forsænkede skrue med uret med  

unbraconøglen.

8.12 Forridserklinge

8.12.1 Montage af forridserklingen

Tegning 8-32: Spærreskive/forridseraksel

Bemærk! mindste tilspændingsmoment: 20 Nm!

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af værktøj

Bemærk:
Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale Hammer-værktøjer (Hammer-katalog).
Tilladte forridserværktøj se tekniske data.

Bemærk! Ved arbejde uden forridser skal forridserflangen og den forsænkede skrue være afmonteret!
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Indstilling og klargøring

8.12.2 Indstilling af forridser

Tegning 8-33: Indstilling af forridserklingen

8.12.3 Indstilling af bredde

Forridserklingen består af to klingedele og et antal 
afstandsskiver.
1. Brug så mange afstandsskiver der kræves for at opnå 

den nødvendige bredde.
2. Indstil forridserklingen således, at den sidder midt for 

savklingen.
3. Kontroller indstillingen med et prøvesnit.

!Klingedele
"Afstandsskiver

OBS! Forridserklingen skal være 0,1 til 0,2 mm bredere end savklingen!

Tegning 8-34: Forridserklinge „Classic“

For at undgå, at pladen flosser i kanterne er det nød-
vendigt at anvende forridserenhed, når du bearbejder 
plader med laminat m.v.

1. Klemskruen løsnes
2. Indstil højden manuelt med stilleskruen. !
3. Indstil siden manuelt med stilleskruen " 

Forridserklingen skal indstilles, så den flugter med 
savklingen.

4. Klemskruen klemmes til.

!Indstillingsskrue - højdeindstilling
"Indstillingsskrue - Sideindstilling
# Klemskrue

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må kun udføres, når maskinen er helt stoppet
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9 Indstilling og klargøring Fræseenhed

Indstilling og klargøring

9.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Fare for kvæstelser: Ikke fagkyndigt indstillings- og klargøringsarbejde kan medføre alvorlige 
skader på personer eller materiel. Disse arbejder må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er 
fortrolig med maskinen og kun under overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

• Før arbejdet begyndes, skal maskinen slukkes og 
sikres mod genstart.

• Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres at 
maskinen er komplet og i perfekt teknisk stand.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.

• Sørg for en ordentlig og rengjort arbejdsplads. Løse 
maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er til stor 
fare for personalet.

• Monter sikkerhedsudstyret korrekt på maskinen og 
kontroller, at det fungerer.

9.2 Fastlåsning af skydebordet

Fig. 9-1: Fastlåsning af skydebord

Skydebordet fastlåses i midterstilling.
1. Fingerskruen drejes 90* og skubbes i.
2. Skydebordet føres langsomt til fastlåsningsposition, til 

skydebordet går i »hak«.
3. For at åbne trækkes fingerskruen udad og drejes 90*.
!Fingerskrue
"Skydebord
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Indstilling af fræsehøjde:
Indstil fræsehøjden med håndhjulet.
• Med uret: højere
• Mod uret: lavere
Fræsehøjden indstilles kun så højt, det er nødvendigt.
Indstilling af fræsevinklen:(*non esiste på e-classic)
1. Løsn spændehåndtaget.
2. Indstil fræsevinklen med håndhjulet: 

• Med uret: mod 90° 
• Mod uret: mod 45°

3. Aflæs fræservinklen på skalaen.
4. Stram spændehåndtaget..
!Håndhjul - Højdeindstilling af fræser
"Spændehåndtaget
#Skala - angivelse af fræservinkel
$Håndhjul - vinkelindstilling af fræser

Indstilling og klargøring

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må kun udføres, når maskinen er helt stoppet.

Bemærk: Vigtigt tilbehør - Digitalur
Digitaluret indbygges i systemhåndhjulet til højdeindstillingen
Med digitaluret kan der foretages indstillinger med en nøjagtighed på en tiendedel millimeter
Se Hammer kataloget

9.3 Indstilling af fræsehøjde/fræsevinkel

Fig. 9-2: Indstilling af fræsevinklen
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9.4.1 Fræseranslag „220“ (Standard)

9.4 Fræseranslag

Fig. 9-3: Fræseranslag

Fræseanslaget er egnet til en værktøjsdiameter på 220 
mm.
1. Når klemmeskruerne er løsnet, kan fræseanslaget 

indstilles omtrentligt. (1)
2. For at fjerne fræseanslaget skrues de to klemmeskruer 

ud. (1)
3. For at indstille de to anslagsbrætter efter det an-

vendte værktøj åbnes de to klemmeskruer, og bræt-
terne flyttes og fastgøres igen. (2)

4. Indstil spånaftaget eller anslagsbrætterne efter skære-
cirklen med fingerskruen. (2)/(3)

!Klemskruer #Fingerskrue
"Klemskruer $Skala

9.4.2 Multi indstillingssystem til fræseanslag (Ekstraudstyr)

Indstilling af skærecirklen fungerer som finindstilling af 
det samlede fræseranslag i forhold til værktøjets arbejds-
diameter og har gentagelsesautomatik, det vil sige, at 
fræseranslaget, når det er afmonteret og monteret igen, 
bibeholder samtlige indstillinger.
1. Sæt anslaget med føringsdelen på maskinbordet 

således at boltene falder på plads i udboringerne i 
maskinbordet.

!Bolt
"Føringsdelen
#Udboringerne

Fig. 9-4: Indstilling af skærecirklen

Indstilling og klargøring
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Fræserbeskyttelsesanordningen sidder monteret på kel-
anslaget.. Den består af et indstilleligt stangsystem, 
trykskoen og trykfjederen.
1. Efter åbning af fingerskruerne kan de enkelte dele 

indstilles vertikalt og horisontalt..
2. Den vertikale tryksko og den horisontale trykfjeder 

indstilles, så emnet trykkes mod bordet eller anslags-
brætterne med en let forspænding (tryk).

3. For at kunne foretage værktøjsskift skal fingerskruerne 
åbnes, og kelanslagsdækslet med den monterede 
fræsesbeskyttelsesanordning klappes tilbage..

!Fingerskrue  $Tryksko
"Stænger  #Trykfjeder

Fig. 9-5: Indstilling af skærecirklen

2. Efter åbning af klemskruen ved fræseranslaget gro-
vindstilles til værktøjets arbejdsdiameter.

3. Klem skærecirkelklemskruen fast.
4. Finindstil det samlede fræseranslag til værktøjets 

skærecirkel med håndhjulet.
5. På skalaen aflæses arbejdsdiameteren, som den stive 

lineal er indstillet til.
For at bibeholde en nøjagtig gentagelse efter afmon-
tering og montering igen af fræseranslaget, skal tilpas-
ningsboltens spil justeres, idet man trækker anslaget let 
bagud ved indstilling på siden af linealen der kan dyb-
deindstilles. Efter denne indstilling fastklemmes fræser-
anslaget fast til maskinbordet med klemskruen.
!Klemskrue for skærecirklen
"Skala
#Håndhjul

9.4.3 Fræserbeskytter

Fig. 9-6: Fræserbeskytter

Indstilling og klargøring
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OBS! Det anbefales at anvende sikkerhedslinealer (tilbehør) ved fræsning af profiler. Der opnås et gennemgå-
ende emneunderlag (større sikkerhed) samt et bedre arbejdsresultat.

9.4.4 Sikkerhedsskinner

Fig. 9-7: Sikkerhedsskinner

Montering/afmontering:
Se den separate monteringsvejledning »Sikkerhedsskin-
ner«.
Forskydning:
1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.
2. Løsn klemmeskruen.
3. Forskyd sikkerhedslinealen i højden.
4. Stram klemmeskruerne.
5. Kontroller om fræserværktøjet løber frit. Fræserværk-

tøjet må ikke strejfe sikkerhedslinealen.
6. Kontrollér, om linealerne er parallelle med maskinbor-

det.
!Klemmeskruer
"Sikkerhedsskinner
#Parallelanslag

Fig. 9-8: Fremtræksapparat

Montering:
For at kunne fastgøre fremtræksapparatet, skal der monte-
res en klapindretning på maskinen.
Indstilling:
Separat betjeningsvejledning „Fremtræksapparat“.

9.5 Fremtræksapparat

Indstilling og klargøring
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Generel beskrivelse:
 Spændsystemet må ikke anvendes på andre maskin-

typer eller fabrikater.
 Den nødvendige spændkraft opnås kun ved en fag-

lig, korrekt betjening.
 Fræsedorn sættes til fræsespindel og skrue fast til det 

løber spilfri og ligger ved fræsespindel. 
Skub evt. fræsedorn lidt frem og tilbage, til det går i 
indgreb.

Se den tilhørende brugsanvisning:
>Fræsespindel-vekselsystem (Ekstraudstyr - kun som før-

stegangsudstyr)<

9.6 Fræsespindel-vekselsystem (Ekstraudstyr - kun som førstegangsudstyr)

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Det fræsespindel-vekselsystem er et sikkerhedsrelevant maskinkomponent! 
Det er vigtigt at anvende og håndtere dette korrekt ! 
Forkert anvendelse kan føre til kvæstelser!

!Fræsespindel
"Fræsedorn

Fig. 9-9: Fræsespindel-vekselsystem

Indstilling og klargøring
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Advarsel! Fare for kvæstelser!
Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må kun udføres, når maskinen er helt stoppet.
Sluk for maskinen på hovedafbryderen.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af værktøj.

Bemærk:
Fræseværktøjet, især skærefladerne, kan beskadiges ved ukyndig omgang med værktøjet. Læg derfor aldrig 
værktøjet på maskinbordet.
Fræseværktøj skal sættes i specielle beholdere eller ophæng

Fig. 9-11: Fræsebeskytteren åben

1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  
 genstart.

2. Løsn fingerskruen.
3. Kip dækslet til fræseranslaget med den monterede 

fræserafdækning bagud
4. Klemgreb løsnes.
5. Løsn fingerskruen på bagsiden.
6. Træk anslagsskinnerne så langt som muligt fra hi-

nanden
7. Sæt fræserspindlen på 90° med håndhjulet.

Drej fræsespindlen helt op
!Låsemekanisme
"Låsemekanisme
#Låsemekanisme
$Anlægsflader for fræseland
%Klemgreb

9.7 Udskiftning af værktøj

9.7.1 Forberedelse til værktøjsskift

Fig. 9-10: Forberedelse til værktøjsskift

Indstilling og klargøring
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Nødvendigt værktøj:
• Unbraconøgle 8 mm
• Gaffelnøgle 22 mm
1. Forberedelse af værktøjsskift.
2. Hold fræsespindelhætten fast med gaffelnøglen.
3. Løsn unbracoskruen med en unbraconøgle.
4. Tag fræserspindelhætten og fræserspindelringene af.
5. Afmontér fræserværktøjet ved skift eller afmontering 

af værktøjet.
6. Rengør fræserspindlen for støv og spåner.

7. Ved skift eller montering af værktøj:
Sæt fræserværktøjet så dybt som muligt på fræserspin-

dlen - så vibrationer forhindres
Sæt så mange spindelringe på, at der mellem fræs-

erspindelhætte og fræserspindlen er nok afstand 
(ca. 8 mm) til fastklemning.

Ved afmontering af værktøj: 
Sæt alle spindelringene på. Sørg for, at afstanden 
mellem fræserspindelhætten og fræserspindlen er stor 
nok (ca. 8 mm).

8. Sæt fræserpindelhætten og unbracoskruen på
9. Sekskantskruen skrues i med unbraconøglen og 

strammes til.
!Unbracoskrue
"Fræsespindelhætte
#Fræsespindelring
$Fræsespindel
%Fræserværktøj

Fig. 9-12: Fræsespindel

Fig. 9-13: Montering af fræserværktøj

Indstilling og klargøring

9.7.2 Montering/afmontering/skift af fræseværktøjet

Advarsel! Fare for kvæstelser! Fræserværktøjet er skarpt som et barberblad. Vær forsigtig under håndtering 
af fræseværktøjerne. Især når fræseværktøjerne drejes med hånden.

Fig. 9-14: Ikke tilladt montering af værktøj

Advarsel! Mindste tilspændingsmoment: 30 Nm!
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Bemærk: 
Fræseværktøjet kører kun, når sikkerhedsafbryderen inde i maskinstanderen ikke er aktiveret!
Skydedækslet og fræsedøren lukket og låseanordningen på midterstillingen

1. Luk bordåbningen så vidt som muligt med afstand-
sringe.

2. Indstil anslagsskinnerne til værktøjet.
3. Kip fræseranslagsdækslet med den monterede 

fræserafdækning forover.
4. Skru fræseranslagsdækslet fast med fingerskruerne.
5. Beregning/indstilling af omdrejningshastigheden
6. Luk døren
7. Tænd for maskinen
!Afstandsringe
"Anlægsflader for fræseland
#Fræseranslagsdæksel
$Fingerskruer
%Døre

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Sørg for at indstille den rigtige omdrejningsretning på fræseværktøjet!
Emnet der skal bearbejdes, må kun fræses i den modsatte retning!

Fig. 9-18: Omdrejningsretning forkert Fig. 9-17: Kontroller drejeretningen!

Indstilling og klargøring

9.7.3 Klargøring af maskinen til drift

Fig. 9-16: Klargøring af maskinen til drift

Fig. 9-15: Klargøring af maskinen til drift
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9.8.1 Beregning af hastighed

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Overhold den korrekte skærehastighed:
• Lavere end: 40 m/s - fare for tilbageslag 
• Højere end: 75 m/s - fare for brud på værktøjet 

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Grænseværdien (se diagrammet) må ikke overskrides!

1. Ved hjælp af etiketten på standeren bestemmes den rigtige spindelomdrejningshastighed. 
Skærehastigheden skal altid ligge mellem 40 og 75 m/s.

2. Den maksimale spindelbelastning (grænse for omdrejningshastighed) kontrolleres i diagrammet på de følgende 
sider.

3. Indstil den beregnede spindel-omdrejningshastighed.
!Værktøjsdiameter [mm / tomme]
"Skærehastighed [m/s]
#Spindel omdrejningshastighed [minˉ¹]

Fig. 9-19: Beregning af hastighed

Indstilling og klargøring

9.8 Beregning/indstilling af hastigheden
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9.8.2 Maksimal spindelbelastning (grænseværdi omdrejningshastighed)

1. Find frem til den maksimale hastighed (grænseværdi) afhængigt af værktøjets diameter og skærets længde i det 
pågældende diagram.

2. Ved hjælp af etiketten på standeren bestemmes den rigtige spindelomdrejningshastighed.
3. Indstil den beregnede spindel-omdrejningshastighed.

Fig. 9-20: Diagrammer - Maksimal spindelbelastning

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Grænseværdien (se diagrammet) må ikke overskrides!

Indstilling og klargøring
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Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! Drivremmen må ikke overspændes!
Spændeskruen skal spændes, men der skal stadig være plads til tilstrækkelig kraftoverførsel.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Samtlige indstillings- og vedligeholdelsesarbejder på maskinen må kun foretages, når maskinen er stoppet!
Sluk for maskinen på hovedafbryderen.

1. Afbryd strømmen på hovedkontakten
2. Skub låsemekanismen opad.
3. Døren åbnes med skruen.
4. Remspændeskruen løsnes.
5. Remmen lægges på, der hvor remskivediameteren 

bliver mindre: 
Reducering af omdrejningshastighed:
• først lægges remmen på ved motoren.
Forøgelse af omdrejningshastigheden:
• først lægges remmen om fræserspindlen.

6. Spændskruen ved drivremmen fastgøres.
7. Dørene lukkes og skruerne fastgøres.
!Motorremskive
"Remspændeskrue
#Rem
$Fræsespindel
%Døre

9.8.3 Indstilling af fræserspindlens omdrejningshastighed

Bemærk: Indstilling af remspændingen
Indstilling fra fabrikken: 210-230 Hz (Kontroller med frekvens-måleapparat)

Indstilling og klargøring

Fig. 9-21: Indstilling af omdrejningstal
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Fræsespindel med 100 mm værktøjsdiameter kan sænkes 
under bordet i 45 grader-position. 100 mm Fræsespind-
ler med værktøjsdiameter 100 mm kan sænkes under 
bordet i 45°- position. (*non esiste på e-classic)

9.8.4 Nedsænkning af fræserspindel

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Kontrollér, at værktøjet kører frit

Indstilling og klargøring

Fig. 9-22: Fræsehøjde

Fræserspindel med 100 mm værktøjs diameter kan i  
45 grader-position sænkes under bordet. 170 mm 
værktøjsdiameter Fræsespindlen sænkes i 90 grader-
position under bordet.

Fig. 9-23: Fræsehøjde
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Bemærk: Lange emner skal understøttes med udlæggere (f.eks.: Bordforlængere, rullebukke).
Sørg for at have hjælpemidler til bearbejdning af korte og smalle emner ved hånden.

10 Betjening Rundsavsmodul

10.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Fare for kvæstelser: Ikke-sagkyndig betjening kan føre til alvorlige kvæstelser og skade på mate-
riel. Disse arbejder må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortroligt med maskinen og kun 
under overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Inden arbejdet påbegyndes:
• Inden opstilling og installation skal maskinen kontrol-

leres for fejl og mangler.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.
• Sørg for en ordentlig og rengjort arbejdsplads. Løse 

maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er til stor 
fare for personalet.

• Kontrollér, at alle beskyttelsesforanstaltninger er an-
bragt efter forskrifterne.

• Samtlige indstillingsarbejder såvel som værktøjsskift 
må kun udføres, når maskinen er helt stoppet.

• Der må kun anvendes tilladt (originalt) værktøj i ma-
skinen.

• Klemskruerne på rundsavklingen og på forridseren 
skal spændes godt fast.

• Indstil spaltekniven korrekt.
• Arbejd kun med velslebet værktøj. Det mindsker tilba-

geslagsrisikoen, særlig ved skæring af slidser.
• Indstil en rotationshastighed der passer til det pågæl-

dende værktøj.
• Installer udsugningssystemet forskriftsmæssigt og kon-

trollér, at det fungerer.
• Der må kun arbejdes med emner, der kan ilægges 

og føres sikkert.
• Kontrollér emnerne omhyggeligt for fremmedlegemer 

(f.eks. søm og skruer), da de kan have indflydelse på 
produktionen.

• Lange emner skal understøttes med udlæggere (f.
eks.: Bordforlængere, rullebukke).

• Kontrollér, om værktøjet løber frit.
• Kontrollér, om aggregaterne har den korrekte omdrej-

ningsretning.

• Sørg for at have hjælpemidler til bearbejdning af 
korte og smalle emner ved hånden.

• Inden igangsætning sikres det, at der ikke er andre 
personer i nærheden af maskinen (sikkerhedsafstand).

Imens du arbejder:
• Læg aldrig hænderne på emnet over rundsaven og/

eller forridseren.
• Når der skal skiftes værktøj eller i tilfælde af fejl, skal 

maskinen først slukkes og derefter sikres mod igang-
sætning.

• Under arbejdet må beskyttelses- og sikkerhedsindret-
ningerne ikke afbrydes, omgås eller gøres ubruge-
lige.

Ved arbejde ved maskinen skal følgende forbud  
overholdes:
• Det er forbudt at arbejde ved maskinen med langt 

hår uden brug af hårnet!
• Det er forbudt at bruge handsker!

Ved arbejde ved maskinen skal der principielt altid  
bæres:
• Tætsiddende arbejdstøj (ringe trækstyrke, ingen vide 

ærmer, ingen ringe eller andre smykker osv.).
• Sikkerhedssko til beskyttelse mod tunge nedfaldende 

dele eller udskridning på glat underlag.
• Høreværn som beskyttelse mod høreskader.

Bemærk! Skade på materiel: Maskinen må kun anvendes ved temperaturer fra +10 til +40 °C. Overholdes 
dette ikke, kan der ske skader på lejer osv.

Betjening
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10.2 Tilkobling af maskinen / Frakobling af maskinen / Nødstop

Advarsel! Fare for kvæstelser ved manglende forberedelse!
Maskinen må kun sættes i gang, når forudsætningerne for arbejdsgangen og forarbejdet er opfyldt. Derfor 
skal beskrivelserne af indstilling, klargøring og betjening (se det pågældende kapitel) altid gennemlæses, 
inden maskinen startes.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! Ikke-sagkyndig betjening kan føre til skader på maskinen. 
Der må IKKE trykkes på den grønne knap, mens maskinen kører!

Bemærk: Såfremt der er monteret en mekanisk drevet forridser (ekstra udstyr), løber forridseren med ved 
start af rundsaven.

Tilkobling af maskinen
1. Slut maskinen til el-nettet
2. Hvis der er en hovedafbryder, afsikres den og  

tændes (på stilling »I«).
3. Stil kontakten på stillingen:
•	 Rundsav

4. Kun ved vekselstrøm:
• Tryk på den grønne trykknap på betjeningspane-

let og hold den trykket ind.
• Slip trykknappen, når maskinen har nået den  

maksimale omdrejningshastighed.
 På motorer med trefasestrøm

• Tryk på den grønne trykknap på betjeningspane-
let og slip den igen.

! Valgkontakt
" Grønne taster - EIN

Frakobling af maskinen
1. Tryk på den røde trykknap og slip igen.
2. Hvis der er en hovedafbryder, kobles den fra  

(stilling »0«) og sikres.

§ Røde taster - AUS

Nødstop: (alt efter udstyr)
Tryk på den røde trykknap eller
Tryk på NØDSTOP-knappen

Maskinen stopper øjeblikkeligt.
NØDSTOP-knappen løsnes igen, ved at den drejes.

$ Nødstop-taste

Fig. 10-1: Grønne taster - EIN

Fig. 10-3: Nødstop-taste

Betjening
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Fig. 10-5: Arbejdsplads/arbejdspositioner

10.4.1 Arbejdsplads

10.4 Arbejdsmetoder

AP1: Arbejdsplads for en evt. assisterende person, der 
tager imod emnerne.

AP2: Arbejdsplads for arbejde ved parallelanslaget.
AP3: Arbejdsplads for alt andet arbejde.

• Fare for kvæstelser ved udslyngede emner eller  
emnedele. (f.eks. værktøjsdele, knaster, afskårne styk-
ker).

• Fare for tilbageslag for emnedele

Stå derfor aldrig i savklingens skærelinje, mens saven 
kører (mens den arbejder eller er i tomgang).

Advarsel! Fare for kvæstelser! 
Fare pga. værktøj eller emnedele der slynges væk

Betjening

10.3 Forskydning af skydebordet

Tegning 10-4: Forskydning af skydebordet

Skydebordet forskydes ved hjælp af:
 • sidehåndtaget.
 • afkorteranslaget.

! Sidehåndtag
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Betjening

10.5 Arbejdsteknikker

10.5.1 Tilladte arbejdsteknikker

Følgende arbejdsteknikker er tilladt med  
formatrundsaven:
• Kantskæring, kun ved anvendelse af kantsko
• Afkortning, med parallel- eller tværanslag
• Længdesnit 90° til 45°, med parallelanslag og fast-

låst skydebord
• Længdesnit 90° til 45°, med afkorteranslag og sky-

debord
• Opskæring af plader i stort format

Følgende arbejdsteknikker er kun tilladt på formatrund-
saven uden forridser:
• Skjulte snit/fals ved parallelanslaget
• Skjulte snit/noter ved parallelanslaget med slidse-

værktøj

10.5.2 Forbudte arbejdsteknikker
Det er forbudt at udføre følgende arbejdsteknikker med 
formatrundsaven:
• Samtlige arbejdsteknikker uden anvendelse af para-

llelanslag, tværanslag eller teleskoparm
• Afmontering af spaltekniven for notskæring *)

• Skjulte snit *)

*) For områder, der er omfattet af Det Træfaglige Fællesskab (Holz-BG) i Tyskland gælder følgende undtagelser:
Notskæring og skjulte snit er tilladt, når der tages højde for de gældende sikkerhedsregler svarende til bestemmelserne i Det Træfaglige Fællesskab 
(BG).

10.5.3 Principiel fremgangsmåde for tilladte arbejdsteknikker

1. Før arbejdet begyndes, slukkes rundsaven.
2. Sørg for tilstrækkeligt underlag (tilbehør).
3. Hold hjælperedskaber, der skal bruges under bear-

bejdningen, klar:
• Skubbestok; træ med holdemagneter  

(art. nr. 11.2.012)
• Skubbestok; kunststof (art. nr.: 11.0.010)
• Skydehåndgreb (art. nr.: 11.1.009)
• Afviser med holdemagneter (art. nr.: 420-260)

4. Indstilling af skærehøjde og vinkel.
5. Ved vinkelsnit skal den ophængte klingebeskytter 

ombygges. 

6. Indstil den ophængte klingebeskytter: maks. 5 mm 
højere end emnets tykkelse.

7. Såfremt det er nødvendigt, indstilles forrridserklingen. 
8. Sæt først rundsaven eller forridseren i gang, når em-

net er lagt i korrekt position til skæring.
9. Før emnet støt og jævnt forbi rundsavsklingen med 

samlede fingre.
10. Når snittet er ved at være afsluttet, skal der anvendes 

skubbestok.
11. Efter færdigt snit slukkes maskinen.
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10.5.5 Kantskæring
1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 

arbejdsteknikker. 
2. Montering af kantskoen:

• Kantskoen sættes i noten på skydebordet med 
klempladen.

• Kantskoen klemmes på skydebordet med finger-
skruer.

3. Løsn fastlåsningen af skydebordet og træk skydebor-
det helt tilbage.

4. Læg det ru bræt med den hule side nedad på skyde-
bordet og klem det ind i kantskoen.

5. Tænd for rundsaven.
6. Før emnet støt og jævnt forbi rundsavsklingen med 

samlede fingre.

! Fingerskruer
" Kantsko
§ Not
$ Skydebord

Tegning 10-7: Kantsko

Betjening

10.5.4 Længdeskæring

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for til-
ladte arbejdsteknikker.

2. Indstil rundsavsanslaget til det ønskede mål.
3. Fastlås skydebordet i midterstilling.
4. Læg emnet op til rundsavsanslaget.
5. Tænd for rundsaven.
6. Tænd om nødvendigt for forridseren.
7. Før emnet støt og jævnt forbi rundsavsklingen med 

samlede fingre.

Tegning 10-6: Længdeskæring
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Betjening

10.5.6 Skæring af kiler

1. Principiel fremgangsmåde for tilladte arbejdsteknikker.
2. Kiler fremstilles kun med kileskærelære.
3. Bredden på indretningen skal mindst være 120 mm.
4. Ved fremstilling skal savbladet indstilles til knapt over 

emnetykkelsen.
5. Klingeafdækningen sænkes til kileskærelæren og em-

net placeres i udskæringen.
6. Kileskærelæren lægges mod parallelanslaget og køres 

hen til spaltekniven med emnet i udskæringen.

Tegning 10-8: Skæring af kiler
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Betjening

Advarsel! Fare for kvæstelser: Ved tunge emner og særligt ved bearbejdning af store plader er det absolut 
påkrævet at anvende teleskoparmen med formatbordet!

Tegning 10-9: Skæring med udlæggerbord

Tegning 10-10: Skæring med udlæggerbord

10.5.7 Skæring med udlæggerbord

Grov tilskæring:
1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 

arbejdsteknikker.
2. Skub parallelanslaget så langt som muligt væk fra 

rundsavklingen.
3. Indstil tværanslaget til det ønskede mål.
4. Løsn fastlåsningen af skydebordet.
5. Læg emnet op til afkorteranslaget.
6. Klap anslagsklappen op og læg den på emnet (bil-

lede).
7. Læg emnet op til afkorteranslaget.
8. Tænd for rundsaven.
9. Tænd om nødvendigt for forridseren.
10. Før emnet støt og jævnt forbi rundsavsklingen med 

samlede fingre.
11. Træk emnet et par millimeter væk fra savklingen og 

træk skydebordet hen til udgangspositionen.

Nøjagtig tilskæring:
1. Klap anslagsklappen ned.
2. Læg emnet op til afkorteranslaget og anslagsklappen.
3. Tryk emnet ind mod afkorteranslaget.
4. Før emnet støt og jævnt forbi rundsavsklingen med 

samlede fingre.

10.5.8 Skæring med afkorteranslag

Denne arbejdsmetode udføres med skydebord og afkor-
teranslag. Emnet kan afkortes til et nøjagtigt mål med 
tværanslaget.
1. Emnet lægges til afkorteranslaget og skubbes lige 

forbi rundsavbladet.
2. Før emnet støt og jævnt forbi rundsavsklingen med 

samlede fingre.

Tegning 10-11: Skæring med afkorteranslag
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10.5.9 Skjulte snit

Tegning 10-12: Skjulte snit

Tegning 10-13: Skjulte snit

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsteknikker.

2. Kombianslaget indstilles til det ønskede mål.
3. Fastlås skydebordet i midterstilling.
4. Skærehøjden indstilles på halv emnetykkelse.
5. Vælg en skærerækkefølge der gør, at den fraskårne 

liste falder af ved skydebordssiden.
 Hvis den afskårne liste falder ned til højre for savklin-

gen, skal der anvendes skubbestok på grund af den 
høje risiko for tilbageslag!

X Emnetykkelse
X/2 Skærehøjde

Advarsel! Fare for kvæstelser!
• Skjulte snit må kun udføres med ophængt klingebeskytter! Der må under ingen omstændigheder an-

vendes almindelig rundsavbeskytter monteret på spaltekilen!
• Linealen ved kombianslaget må ikkke trækkes tilbage!
• Spaltekniven må ikke fjernes!
• Rager savbladet op over kanten af kombianslags linealen, er det ikke sikkert at føre emnet forbi. Så 

skal der anvendes et højere hjælpeanslag, for at garantere en sikker emneføring.
• Ved bearbejdning af mindre emner bruges skubbestok eller fremføringsredskab.

Sawboy skrues fast i parallellandets gevindhul, ved tyndt 
land med bolt og møtrik.

Betjening og indstilling: 
Se den tilhørende brugsanvisning

!Sawboy
"Anslagslineal
#Special-møtrik

Fig. 10-14: Hjælpeanslag

Bemærk: Slideskiveafdækning og håndbeskyttelse „Sawboy“ 
se: Værktøjs- og tilbehør katalog

Betjening
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10.5.10 Arbejde med notværktøj

Tegning 10-15: Arbejde med notværktøj

Tegning 10-16: Arbejde med notværktøj

Advarsel! Fare for kvæstelser!
• Skjulte snit må kun udføres med ophængt klingebeskytter! Der må under ingen omstændigheder anvendes 

almindelig rundsavbeskytter monteret på spaltekilen!
• Linealen ved kombianslaget må ikkke trækkes tilbage!
• Afmontér spaltekniven.
• Indstil skærevinklen til 90°.

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsteknikker.

2. Kombianslaget indstilles til det ønskede mål.
3. Fastlås skydebordet i midterstilling.
4. Skærehøjden indstilles på halv emnetykkelse.
5. Ved tværnoter skal afkorteranslaget og skydebordet 

altid benyttes (se „afkortning og parallelanslag“).
6. Ved fremtrækning af emnet trykkes det fast mod sky-

debordet.
 Anvend evt. en ekscenternedholder. Ved anvendelse 

af en ekscenternedholder fræses noten ved hjælp af 
skydebordet.

Sawboy skrues fast i parallellandets gevindhul, ved tyndt 
land med bolt og møtrik.

Betjening og indstilling: 
Se den tilhørende brugsanvisning

!Sawboy
"Anslagslineal
#Special-møtrik

Fig. 10-17: Hjælpeanslag

Bemærk: Slideskiveafdækning og håndbeskyttelse „Sawboy“ 
se: Værktøjs- og tilbehør katalog

Betjening
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11.1 Sikkerhedshenvisninger

Advarsel! Fare for kvæstelser! Forkert betjening kan føre til alvorlige kvæstelser og skader på materiel. Dette 
arbejde må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortrolig med arbejde ved maskinen, og 
kun ved overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

11 Betjening - Fræseenhed

Inden arbejdet påbegyndes:
• Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at 

maskinen er komplet og i perfekt teknisk stand.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.
• Sørg for, at arbejdspladsen holdes ryddet og rengjort 

Løse maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er 
til stor fare for personalet.

• Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger er anbragt 
efter forskrifterne

• Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må 
kun udføres, når maskinen er helt stoppet.

• Der må kun anvendes tilladt (originalt) værktøj i  
maskinen

• Klemskruen på fræserspindlen trækkes til.
• Indstil en rotationshastighed, der passer til det pågæl-

dende værktøj
• Arbejd kun med velslebet værktøj Det mindsker  

tilbageslagsrisikoen, særlig ved skæring af slidser
• Kontroller, at udsugningssystemet forskriftsmæssigt og 

kontroller, at det fungerer
• Der må kun arbejdes med emner, der kan lægges 

ind og føres sikkert.
• Kontrollér emnerne omhyggeligt for fremmedlegemer 

(f.eks. søm og skruer), da de kan have indflydelse på 
produktionen

• Kontrollér, at værktøjet kører frit
• Sørg for at indstille den rigtige omdrejningsretning 

på fræseværktøjet
• Inden igangsætning skal det sikres, at der ikke er andre 

personer i nærheden af maskinen (sikkerhedsafstand).

Under arbejdet:
• Når der skal skiftes emner eller i tilfælde af fejl, skal 

maskinen først slukkes og derefter sikres mod gen-
start.

• Under arbejdet må beskyttelses- og sikkerhedsanord-
ningerne ikke afbrydes, omgås eller gøres ubrugelige

• Fare for kvæstelser ved udslyngede værktøjsdele 
(f.eks. afskårne dele).

Under arbejde ved maskinen skal følgende overholdes:
• Brug hårnet! Løsthængende hår kan komme i klemme 

og blive revet med i maskinen.
• Det er forbudt at bruge handsker!

Under arbejde ved maskinen skal der principielt altid 
bæres:
• Tætsiddende arbejdstøj (ringe trækstyrke, ingen vide 

ærmer, ingen ringe eller andre smykker osv).
• Sikkerhedssko - Som beskyttelse mod tunge nedfal-

dende dele eller udskridning på glat underlag
• Høreværn - Som beskyttelse mod høreskader

Bemærk: Hjælpemidler:

Lange emner skal understøttes med udlæggere. 
(f.eks. Bordforlængere, rullebukke)

Sørg for at have hjælpemidler til bearbejdning af korte og smalle emner ved hånden. 
(f.eks.: Skydehåndtag, Føringsholder med fastspænd)

Ved fræsearbejde ved anslaget anbefales det at benytte et aftageligt fremføringsapparat ved større emner 
eller ved seriearbejde.

Betjening



77

!

!

!

"

§

$

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

11.2 Tilkobling af maskinen / Frakobling af maskinen / Nødstop

Advarsel! Fare for kvæstelser ved manglende forberedelse!
Maskinen må kun sættes i gang, når forudsætningerne for arbejdsgangen og forarbejdet er opfyldt. Derfor 
skal beskrivelserne af indstilling, klargøring og betjening (se det pågældende kapitel) altid gennemlæses, 
inden maskinen startes.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! Ikke-sagkyndig betjening kan føre til skader på maskinen. 
Der må IKKE trykkes på den grønne knap, mens maskinen kører!

Tilkobling af maskinen
1. Slut maskinen til el-nettet
2. Hvis der er en hovedafbryder, afsikres den og  

tændes (på stilling »I«).
3. Stil kontakten på stillingen:
•	 fræser venstreløb
•	 fræser højreløb

4. Kun ved vekselstrøm:
• Tryk på den grønne trykknap på betjeningspane-

let og hold den trykket ind.
• Slip trykknappen, når maskinen har nået den  

maksimale omdrejningshastighed.
 På motorer med trefasestrøm

• Tryk på den grønne trykknap på betjeningspane-
let og slip den igen.

! Valgkontakt
" Grønne taster - EIN

Frakobling af maskinen
1. Tryk på den røde trykknap og slip igen.
2. Hvis der er en hovedafbryder, kobles den fra  

(stilling »0«) og sikres.

§ Røde taster - AUS

Nødstop: (alt efter udstyr)
Tryk på den røde trykknap eller
Tryk på NØDSTOP-knappen

Maskinen stopper øjeblikkeligt.
NØDSTOP-knappen løsnes igen, ved at den drejes.

$ Nødstop-taste

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! Maskinen må kun anvendes ved drifts-/rumtemperaturer fra 
+10 til +40°C. Hvis dette ikke overholdes, kan lejerne osv. i maskinen beskadiges!

Fig. 11-1: Grønne taster - EIN

Fig. 11-3: Nødstop-taste

Betjening
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• Fare for kvæstelser som følge af emner og dele af 
emner der slynges ud (fx afskårne dele, knaster).

• Arbejd altid fra højre mod venstre ved maskinen.
• Undtagelse: ved specielle arbejdsgange (fx buefræs-

ning med fræseren kørende i omdrejningsretning 
med uret) skal der arbejdes fra venstre mod højre.

11.3.2 Tilladte arbejdsmetoder

11.3.3 Forbudte arbejdsmetoder

Følgende arbejdsteknikker et tilladt med fræseaggregatet:

• Fræsning af profiler og længdesnit (anvendelse af fræseranslag)
• Fræsning af brudt not (anvendelse af fræseranslag)
• Buefræsning (anvendelse af Buefræseanslag)
• Tap- og slidsearbejder samt afplattefræsearbejder (Anvendelse af tappe- og slidseafdækning)
• Anvendelse af højhastighedsspindel
• Anvendelse af fremtræk

Det er forbudt at udføre følgende arbejdsteknikker med fræseraggregatet:

• Samtlige arbejdsmetoder uden anvendelse af fræ- 
seranslag, buefræser eller slidseskiveafdækning

• Synkroniseret fræsning (fræserens omdrejningsretning svarer til fremtræksretningen)
• Anvendelse af højere hastighed eller større diameter end vist på hastighedsdiagrammet.
• Slidsearbejde med rundsavsklinger
• Anvendelse af værktøj med større værktøjsboringer, ved brug af reduktionsmuffer.

Advarsel! Fare for kvæstelser! 
Fare pga. værktøj eller emnedele der slynges væk

11.3.1 Arbejdsplads

11.3 Arbejdsmetoder

Fig. 11-4: Arbejdsplads/arbejdspositioner

Betjening
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11.3.4 Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte arbejdsmetoder

1. Sluk maskinen før indstillingsarbejdet sættes i gang.
2. Sørg for tilstrækkeligt underlag (tilbehør)
3. Hold hjælperedskaber, der skal bruges under  

bear-bejdningen, klar: 
(Se i FELDER kataloget)
• Skubbestok; træ med holdemagneter
• Skubbestok; kunststof
• Skydehåndtag

4. Afhængig af forrige job på maskinen:
• Montér fræserværktøjet.
• fræserafdækningen.

5. Indstil fræserhøjden og/eller fræservinklen.

6. Udsugningen skal være tilsluttet.
7. Start først fræseren, når det emne, der skal fræses, er 

rigtigt positioneret. 
8. Under fræsningen føres emnet forbi fræserværktøjet 

med lukket hånd.
9. Ved afslutningen på fræserarbejdet anvendes evt. 

skubbestok.
10. Efter fræsningen afbrydes maskinen.

11.3.5 Fræsning af længder og profiler

Advarsel! Fare for kvæstelser! 
Fræsning af profiler kun ved brug af sikkerhedsskinner! 
Brug skubbestok eller skubbeklods ved emnets ende.

Fig. 11-5: Fræsning på langs

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Indstil den aftagende anslagsskinne nøjagtigt til fræ-
serværktøjets skærediameter.

3. Indstil spånaftaget med den tilførende anslagsskinne.
4. Indstil fræserhøjden og/eller fræservinklen. 

Fræserbeskyttelsen indstilles.
5. Tryk emnet mod anslaget og fræserbordet, og før 

det forbi fræserværktøjet med lukket hånd (tommelen 
ind).

6. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

!Aftagende anslag
"Tilførende anslag

Fig. 11-6: Fræsning af profiler

Bemærk: Ved brug af vinkel og højdeindstilling i forbindelse med forskellige fræsehoveder og profilmålere er 
der mange profilmuligheder. Fræsning af profiler svarer til fræsning i længderetningen.

Betjening
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Bemærk: Bag emnet placeres en krydsfinerplade, så emnet ikke flosser under slidsningen.

11.3.6 Tap- og slidsefræsning

Fig. 11-7: Slidsefræsning

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Montér tap- og tapboksen samt tapslæden (tilbehør).
3. Spænd emnet på overdækningspladen med en ek-

scenternedholder nær knivens skæreradius.
4. Anbring afdækningen til slidseafdækingshætten så 

tæt som muligt ved emnet.
5. Indstil den korrekte, lave omdrejningshastighed.
6. Før emnet med skydebordet forbi fræseværktøjet.
7. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 

og sikres mod genstart.

!Slidsebeskyttelseshætte
"Ekscenternedholder
#Skydeplade

11.3.7 Indsatte fræsninger

Bemærk: Denne arbejdsgang er nødvendig, hvis emnet ikke skal bearbejdes over hele længden.

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Linealerne skal flugte med fræseranslaget. Hvis ikke, 
skal de indstilles.

3. Fastlås skydebordet.
4. Skub afkorteranslaget ved skydebordet frem til  

linealen på fræseranslaget, og klem det fast.
5. Lad emnet støde mod afkorteranslaget, og sænk det 

forsigtigt ned i det roterende værktøj.
6. Så snart emnet støder mod linealen på fræserans-

laget, trykkes emnet mod anslag og fræserbord og 
føres med lukket hånd (tommelen ind) forbi fræser-
værktøjet.

7. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

Fig. 11-8: Indsatte fræsninger

Advarsel! Fare for kvæstelser! Afkorteranslaget fungerer som tilbageslagssikring. Der kan også anvendes 
egen tilbageslagssikring..

Betjening
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11.3.8 Påløbsfræsning/buefræsning

Bemærk: Denne arbejdsmetode (kaldet påløbsfræsning eller buefræsning) bliver anvendt ved fræsning i buede 
emner.

EURO-anløbsfræsebeskytter (Art. nr.: 400-610) samt en 
skabelon af 16 mm krydsfinerplade.

Der anvendes påløbsringe, som passer til værktøjets  
diameter.
1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 

arbejdsmetoder.
2. EURO påløbsfræserafdækningen skrues fast til mas-

kinbordet med de to skruer.
3. Indstil stoplisten i højde med påløbsringen med et 

mellemrum på 1–2 mm.
4. Indstil adgangsbeskyttelsen til emnet med  

fingerskruerne.
5. Løsn fingerskruen, stil børsten i det forreste punkt på 

påløbsringen, og skru fingerskruen fast igen.

!Fingerskrue "Fingerskrue
#Fingerskrue $Skruer
%Børste  &Stopliste
/Påløbsring  *Adgangsbeskyttelse

6. Spænd emnet fast på skabelonen (f.eks. med skruet-
vinger). 
Ved at lime slibepapir på skabelonen, undgås det at 
emnet „glider“.

7. Før langsomt skabelonen med det påspændte emne 
langs anløbslisten ved fræseren. 
Tryk altid skabelonen mod anløbsringen eller anløbs-
brillen.

8. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

!Emne
"Skabelon
#Spændhåndtag

Fig. 11-9: Påløbsfræsning/buefræsning

Fig. 11-10: Skabelon med skruetvinger

Betjening
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11.3.9 Fræsning med fremtræksapparatet

Fig. 11-11: Fræsning med fremtræksapparatet

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Montér fremtræksapparatet ved behov.
3. Indstil fremtræksapparatet.
4. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 

og sikres mod genstart.

11.3.10 Fræsning med højhastighedsspindel

Fig. 11-12: Højhastighedsspindel

Maskinen kan være udstyret med en højhastighedsspin-
del som ekstraudstyr.
1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 

arbejdsmetoder.
2. Monter afdækningen ved fræseranslaget eller EURO-

påløbsfræsebeskytteren.
3. Tryk emnet mod anslaget og fræserbordet, og før 

det forbi fræserværktøjet med lukket hånd (tommelen 
ind).

4. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

Bemærk: Sinke- eller kopifræsearbejder udføres nemt med højhastighedsspindel. Brug kun originalt værktøj 
fra producenten.

Betjening
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Vedligeholdelse

12 Vedligeholdelse

12.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Fare for kvæstelser: Ikke-fagmæssig udført vedligeholdelse kan føre til alvorlige kvæstelser eller 
skade på maskinen. Disse arbejder må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortroligt med 
maskinen og kun under overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

• Før arbejdet begyndes, skal maskinen slukkes og sikres 
mod genstart.

• Sørg for at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.
• Sørg for en ordentlig og rengjort arbejdsplads. Løse 

maskindele og værktøj der ligger og flyder, er til stor 
fare for personalet.

• Efter vedligeholdelsesarbejdet skal sikkerhedsudstyret 
anbringes/installeres forskriftsmæssigt igen og efter-
prøves for funktion.

12.2 Vedligeholdelsesplan

OBS! Pleje- og rensemidler kan fås som tilbehør (HAMMER-kataloget).

Advarsel! Fare for elektrisk stød: Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagligt 
uddannet personale og under overholdelse af alle sikkerhedsforskrifter.

Interval Konstruktionsdel Arbejde, der skal udføres
Dagligt Maskine Rengøres for støv og spåner.

Bordflader Rengøres for støv og spåner. Har-
piksrester ved behov

Føringsflader Rengøres for støv og spåner. Har-
piksrester ved behov

Udsugningssystem Kontrolleres for mangler
Ugentlig Maskine Rengøres grundigt

Hver 40. arbejdstime, mindst en 
gang om måneden

Højdespindel og kipspindel kontrolleres og i givet fald, smøring.

Månedligt Drivrem Kontrolleres og spændes efter eller 
udskiftes ved behov

Forridserrem Kontrollér
Udsugningssystem Kontrollér for funktion

hvert kvartal  
(senest når det går trægt)

Fræsespindelbøsning og Kipseg-
menter

Smøring.

Hvert halve år Børsteliste (teleskoparm) Rengør, og udskift ved behov
Efter slitage Afstryger (valsehus) Udskift
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12.3 Rengøring af føringsfladerne

1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.
2. Rens føringsfladerne for støv og spåner.
3. Fjerrnelse af harpiksrester: Harpiksfjerner art. nr. 

10.0.022 (0,5 ltr) eller 10.0.023 (1,0 ltr).

! Føringsflader

Tegning 12-1: Rengøring af føringsfladerne

12.4 Smøring af højdespindel og kipspindel

1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.

Smør højdespindlen:
2. Drej rundsaven/fræseren til den øverste position.
3. Smør højdespindlen med normalt maskinfedt gennem 

standeråbningen.
4. Drej rundsaven/fræseren til den nederste og derefter 

til den øverste position igen.

Smøring af kipspindelen:
5. Sving rundsaven/fræseren til 45°-positionen.
6. Smør kipspindlen med almindeligt maskinfedt gen-

nem standeråbningen.
7. Sving rundsaven/fræseren til 90°- og derefter igen til 

45°-positionen.

! Højdespindel
" Kipspindel

Vedligeholdelse

tegning 12-2: Højdespindel/Kipspindel.
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Vedligeholdelse

12.5 Efterspænding/udskiftning af drivremmen

12.5.1 Efterspænding af drivremmen

Tegning 12-3: Efterspænding af drivremmen

1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.
2. Løsn skruen og fjern beskyttelsesdækslet.
3. Løsn møtrikken og gevindtappen.
4. Spænd drivremmen med spændskruen.
5. Fastgør gevindtappen med møtrikken.
6. Sæt dækslet på og fastgør det med skruer.

! Spændeskrue
" Drivrem
# Gevindtap
$ Møtrik
% Dæksel
& Skruer

Bemærk! Skade på materiel! Drivremmen må ikke overspændes! Spændskruen skal spændes, men der skal 
stadig være plads til tilstrækkelig kraftoverførsel.

12.5.2 Udskiftning af drivremmen

Tegning 12-4: Udskiftning af drivremmen

1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.
2. Løsn skruen og fjern beskyttelsesdækslet.
3. Løsn møtrikken og gevindtappen.
4. Løsn den gamle drivrem med spændskruen.
5. Tag den gamle drivrem af.
6. Sæt den nye drivrem på:

• Sæt den først på drivmotoren.
• Træk drivmotoren med drivremmen opad.
• Sæt drivremmen på rundsavakslen.

7. Spænd drivremmen med spændeskruen.
9. Sæt dækslet på og fastgør det med skruer.

! Spændeskrue  $Møtrik
" Drivrem   %Dæksel
# Gevindtap   &Skruer

Bemærk! Skade på materiel! Drivremmen må ikke overspændes! Spændskruen skal spændes, men der skal 
stadig være plads til tilstrækkelig kraftoverførsel.
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12.6 Kontrol af forridserremmen

Tegning 12-5: Forridserrem

Forridserremmen er fjederspændt og derfor vedligehol-
delsesfri.

Hvis der konstateres ridser eller revner på siden ved den 
månedlige kontrol, skal forridserremmen udskiftes (instal-
lationsvejledning »Forridser«).

! Forridserrem

12.7 Rengøring/udskiftning af børstelisten ved teleskoparmen.

Tegning 12-6: Børsteliste (teleskoparm)

1. Rengør børstelisten og kontrollér den for slitage.
2. Hvis børstelisten er slidt - dvs. gliderøret renses ikke - 

skal den udskiftes:
• Løsn den sekskantede skrue med skive på tele-

skoparmen.
• Fjern den slidte børsteliste.
• Sæt en ny børsteliste på.
• Fastgør den til teleskoparmen med en sekskantet 

skrue og en skive.

! Teleskoparm
" Sekskantet skrue
# Skive
$ Børsteliste
% Gliderør

Vedligeholdelse
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Vedligeholdelse

12.8 Udskiftning af skrabere på skydebordet (kugleholder)

Tegning 12-7: Afstryger

1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.
2. Afmontér skydebordet.
3. Fjern bolten og tag den slidte skraber af.
4. Sæt den nye skraber på og fastgør den med bolten.
5. Montér skydebordet.

! Bolt
" Afstryger

12.9 Afmontering af skydebordet

Tegning 12-8: Grundbane

På føringsbanen, på den side hvor skydebordet skal 
skubbes fra føringsbanen:
1. Fjern linsehovedskruen og afskærmningen til førings-

banen.
2. Fjern unbrakoskruen og skiven.
3. Fjern den forsænkede skrue.

! Grundbane
" Skiver
# Unbrakoskruer
$ Linsehovedskruer
% Afdækning af føringsbanen
& Forsænkede skruer

Tegning 12-9: Skydebord

På den modsatte side af skydebordet:
4. Fjern linsehovedskruen og afskærmningen af skyde-

bordet.
5. Fjern den forsænkede skrue.
6. Hold sekskantmøtrikken imod og løsn den forsæn-

kede skrue.
7. Fjern sekskantmøtrikken, den forsænkede skrue og 

lejeakslen.

/ Afdækning af skydebordet BMForsænket skrue
* Skydebord   BNForsænkede skruer
) Sekskantmøtrik  BOLinsehovedskruer
BL Møtrik



88

!

"

ca 50 %

!

"

#

$

Fræser-rundsav
B3 / B3 e-classic

Tegning 12-10: Grundbane/Skydebord

På den side hvor skydebordet skal skubbes over grund-
banen:
8. Træk skydebordet af føringsbanen.

! Grundbane
" Skydebord

12.10 Montering af skydebordet

Tegning 12-11: Kugleholder

1. Kontrollér, om afstrygeren sidder ordentlig fast i kug-
leholderen.

2. Kontrollér om kuglerne i kugleholderen er i orden.
3. Skub dækslet med kugleholderne hen til halvdelen af 

føringen på føringsbanen.
4. Før skydebordet hen over kugleholderen.
5. Før skydebordet et par centimeter hen over føringen 

på grundbanen.
6. Skub skydebordet videre på føringsbanen, sørg for 

at de efterfølgende kugleholdere kommer til at sidde 
ordentligt mellem føringsbanen og skydebordet.

7. Skub hele skydebordet op på føringsbanen.

! Grundbane
" Kuglelejer
# Dæksel
$ Afstryger

OBS! Antallet af kugleholdere og dækslernes længde er afhængig af det afmonterede skydebord.

Vedligeholdelse
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Tegning 12-12: Grundbane

På grundbanen:
8. Skru anslagsskruen med skiven i med unbrakonøglen 

(8 mm).
9. Skru unbrakoskruen med skiven i.
10. Fastgør afskærmningen af føringsbanen med linseho-

vedskruer.

& Skiver
/ Unbrakoskruer
* Linsehovedskruer
) Afdækning af føringsbanen
BL Forsænkede skruer

På den modsatte side af skydebordet:
11. Fastgør lejeakslen med forsænket skrue og sekskantet 

møtrik.
12. Skru anslagsskruen med skiven i med unbrakonøglen 

(8 mm).
13. Fastgør afdækningen af skydebordet med linsehoved-

skruer.

BM Afdækning af skydebordet
BN Sekskantmøtrik
BO Møtrik
BP Forsænket skrue
BQ Forsænkede skruer
BR Linsehovedskruer

Tegning 12-13: Skydebord

Vedligeholdelse

12.11 Smøring af fræsespindelbøsningen og kipsegmenterne

Tegning 12-14: Fræsespindelbøsning

1. Sluk for maskinen og sikr den mod genstart.
2. Kør fræseren helt op og til 90°-stilling.
3. Spåner, støv og rester af fedt fjernes.
4. Smør kipsegmentet i venstre og højre side samt fræ-

sespindelbøsningen med maskinfedt.
5. Kør fræseren ned og op flere gange.
6. Kør fræseren flere gange mellem 45°- og 90°-positio-

nen.
7. Gentag eventuelt smøreproceduren.

!Fræsespindelbøsning
"Højre
#Venstre
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Fejl

13 Fejl

13.1 Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Fare for kvæstelser: Ikke-sagkyndig afhjælpning af fejl kan føre til alvorlige kvæstelser eller store 
materielle skader. Disse arbejder må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortroligt med 
maskinen og kun under overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Advarsel! Fare for elektrisk stød: Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagligt 
uddannet personale og under overholdelse af alle sikkerhedsforskrifter.

13.2 Forholdsregler i tilfælde af fejl

Som udgangspunkt gælder:
• Ved fejl, der betyder overhængende fare for perso-

ner eller for skade på maskinen eller arbejdsrisiko, 
stoppes maskinen straks med NØDSTOP-knappen.

• Afbryd maskinen ved strømstikket og sikr den mod 
genstart.

• Underret omgående den ansvarlige person på ar-
bejdspladsen om fejlen.

• Det autoriserede fagpersonale skal oplyses om fejlens 
omfang, årsagen findes og fejlen rettes.

13.3 Forholdsregler efter fejlretning

Inden maskinen sættes i gang, skal det kontrolleres:
• at fejlen og årsagen er afhjulpet fagmæssigt korrekt,
• at alle sikkerhedsindretninger er blevet monteret 

forskriftsmæssigt korrekt og er i teknisk og funktionel 
fejlfri stand,

• at der ikke befinder sig personer i »fareområdet« ved 
maskinen.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
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Nødvendigt værktøj:
 • 2 stk. Gaffelnøgle 10 mm

Kip rundsavsanslaget winner
1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  

 genstart.
2. Kip parallelanslaget til side.
3. Hold den indvendige møtrik fast med den ene 

gaffelnøgle.
4. Løsn den udvendige møtrik med den anden 

gaffelnøgle.
5. Forskyd rullen i slidsen.
6. Stram den udvendige møtrik.
7. tilbage.
8. Kontrollér højdeindstillingen, og indstil  

igen ved behov. 

! Parallelanslaget
" Rulle
#Møtrik (indvendig)
$Møtrik (udvendig)

Fejl

13.4 Fejl, årsag og afhjælpning

13.5 Indstilling af parallelanslagets højde

Tegning 13-1: Indstilling af parallelanslagets højde

Fejl Årsag Afhjælpning
Maskinen starter ikke Dækslet er åbent 

Sikkerhedskontakten er aktiveret.
Klargør maskinen til drift

Fejl i den elektriske forbindelse. Kontrollér de elektriske forbindelser 
(tilslutning, sikringer). 

Hovedafbryderen er slukket  
(stilling »0«).

Tænd på hovedafbryderen  
(stilling »I«)

Remmen piber ved start og  
igangsætning.

Remmen er for løs. Efterspænd drivremmen
Drivremmen er slidt. Udskiftning drivremmen
Forridserremmen er slidt. Udskiftning af forridserremmen

Motoren kører, men savklingen roterer 
ikke.

Drivremmen er revnet. Udskiftning af drivremmen

Parallelanslagets højde over maskin-
bordet er ikke korrekt.

Højdeindstillingen er forrykket. Ret højden på parallelanslaget 

Parallelanslagets vinkel er ikke korrekt. Vinkelindstillingen er forrykket. Justering/korrigering af parallelans-
lagets vinkel

Der opnås ikke fuld skærelængde ved 
skydebordet.

Kugleholderen ved skydebordet er 
løbet af.

Kugleholderen rettes på skydebordet 
ind.
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13.7 Indstilling af kugleholderen på skydebordet

Ved korte slag med skydebordet kan kugleholderen med 
tiden løbe af. Det betyder at man ikke længere kan nå 
den fulde skærelængde.

Afhjælpning:
1. Skub skydebordet over modstanden til yderstillingen 

ved anslaget.
2. Skub derefter skydebordet hurtigt i den anden ret-

ning til yderstillingen ved anslaget.

13.6 Justering/korrigering af parallelanslagets vinkel

Nødvendigt værktøj
 • 2 stk. gaffelnøgler 13 mm

Tegning 13-2: Kontrol af vinklen på parallelanslaget

Tegning 13-3:  Vinklen på linealen ved parallelanslaget indstilles 
igen

kun mulig ved: B3 winner 

1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  
genstart.

2. Kontroller vinklen på parallelanslaget og indstil den i 
givet fald igen.

3. Fjern parallelanslaget.
4. Kip parallelanslaget til side.
5. Indstil i retning »A«:

• Hold skruen fast med en gaffelnøgle.
• Løsn den indvendige møtrik med en gaffelnøgle.
• Løsn skruen med ½ omdrejning.
• Fastgør den indvendige møtrik.

6. Indstil i retning »B«:
• Hold skruen fast med en gaffelnøgle.
• Løsn den indvendige møtrik med en gaffelnøgle.
• Løsn skruen med ½ omdrejning.
• Fastgør den indvendige møtrik.

7. Monter parallelanslaget.
8. tilbage.
9. Kontroller vinklens indstilling med en ret vinkel og 

indstil den om nødvendigt igen.

!Anlægsflader
"Parallelanslaget
#Skrue - Indstil i retning »A«
$Skrue - Indstil i retning »B«
%Møtrik

Fejl
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13.9 Profi-parallelanslag (Ekstraudstyr)

13.9.1 Indstilling af højde på anslagsskinnen til parallelanslaget

1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  
 genstart.

2. Kontramøtrikken løsnes.

3. Indstil anslaget med indstillingsskruen.

4. Skru kontramøtrikken fast igen.

5. Kontrollér højdeindstillingen, og indstil  
igen ved behov. 

!Indstillingsskrue
"Kontramøtrik

Fig. 13-5:  Indstilling af højde på anslagsskinnen til parallelans-
laget

Kip rundsavsanslaget winner
1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  

 genstart.
2. Hold den indvendige møtrik fast med en gaffelnøgle.
3. Løsn kontramøtrikken med en gaffelnøgle.
4. Drej den indvendige møtrik ½ omgang mod uret.
5. Fastgør kontramøtrikken.
6. Kontroller indstillingen af klemkraften - indstil den om 

nødvendigt igen.

!Møtrik
"Kontramøtrik

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! 
Indstillingen skal kun foretages, når klemkraften på parallelanslaget ikke er tiltrækkelig. En for kraftig klem-
kraft beskadiger parallelanslaget og anslagsholderen.

Fig. 13-4: Justering af klemkraften på parallelanslaget

13.8 Justering af klemkraften på parallelanslaget

Fejl
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1. Sluk for maskinen

2. Skru fingerskruen fast.

3. Løsn spændehåndtaget.

4. Drej fingergrebet så meget, at gevindstangen 
befinder sig midt i det aflange hul.

5. Stram spændehåndtaget til.

6. Løsn fingerskruen.

!Fingerskrue
"Håndgreb
#Spændehåndtaget
$Gevindstang

Fig. 13-6: Finindstilling

13.9.2 Justering af finindstillingen af parallelanslaget.

Nødvendigt værktøj:
 2 x Unbraconøgle 3 mm / 4 mm

1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  
 genstart.

2. Løsn spændehåndtaget.

3. Klemskruen løsnes (2 x) 
(Unbraconøgle 3 mm)

4. Indstillingsskruerne indstilles ens med 2 unbraconøgle 
(4 mm). (tosidet)

5. Stram klemskruerne (2 x)

6. Kontroller indstillingen af klemkraften - indstil den om 
nødvendigt igen.

!Spændehåndtaget
"Klemskruer
#Indstillingsskruer

13.9.3 Justering af klemkraften på parallelanslaget 

Fig. 13-7: Parallelanslaget - Standard

Fig. 13-8: Parallelanslaget - Finindstilling

Fejl
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