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Varoitus!  
Tarkasta kone välittömästi sen saavuttua! Jos koneessa on kuljetusvaurioita tai siitä puuttuu osia, tee heti 
kirjallinen ilmoitus kuljetus- tai huolintaliikkeelle ja kirjoita vaurioraportti. Ota myös heti yhteyttä koneen 
myyjään!

Oman ja työtovereidesi turvallisuuden vuoksi perehdy huolellisesti käyttöohjeeseen, ennen kuin otat  
koneen käyttöön. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti, koska se on oleellinen osa konetta!  
Pidä käyttöohje aina konetta käyttävien, huoltavien ja korjaavien henkilöiden saatavilla!

 FELDER GROUP-tuote

Ohje: Koneen rakennusvuosi
Koneen numero on painettu tämän käyttöohjeen kansilehteen. 
Tämän numeron kaksi viimeistä lukua kertovat koneen rakennusvuoden.
esim. XXX.XX.XXX.17 -> Valmistusvuosi 2017

Tärkeitä ohjeita!
Haluamme tähdentää, että kaikilla koneen varustuksella eivät voi kaikki kuvatut toiminnot olla käytettävissä 
ts.lisäämällä toimintoja ja painikkeita niitä ei saada kyttöön (esim. erikoistoiminnoin varustetulla koneella).



3

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

 Sisältö

Sisältö

1 Yleistä .........................................................................................................................7
1.1 Symbolit ........................................................................................................................7
1.2 Tietoa käyttöohjeesta ......................................................................................................7
1.3 Vastuuvelvollisuus ...........................................................................................................8
1.4 Tekijänoikeus .................................................................................................................8
1.5 Takuu ...........................................................................................................................8
1.6 Varaosat .......................................................................................................................8
1.7 Laitteen hävittäminen ......................................................................................................9

2 Turvaohjeet ...............................................................................................................10
2.1 Oikea käyttötapa .........................................................................................................10
2.2 Käyttöohjeen sisältö ......................................................................................................10
2.3 Koneeseen tehtävät muutokset ........................................................................................10
2.4 Käyttäjän vastuu ...........................................................................................................11
2.5 Henkilökunnan koulutus .................................................................................................11
2.6 Työturvallisuus ..............................................................................................................11
2.7 Henkilökohtaiset suojavarusteet ......................................................................................12
2.8 Koneeseen liittyviä vaaratekijöitä ...................................................................................12
2.9 Lisäriskit ......................................................................................................................13

3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus .................................................................................14

4 Tekniset tiedot ...........................................................................................................15
4.1 Mitat ja paino .............................................................................................................15

4.1.1 B3 basic/B3 e-classic ...............................................................................................................15
4.1.2 B3 winner (comfort) ..................................................................................................................16
4.1.3 B3 Perform ..............................................................................................................................17

4.2 Käyttö- ja varastointiolosuhteet .......................................................................................18
4.3 Sähköliitäntä ...............................................................................................................18
4.4 Käyttömoottori .............................................................................................................18
4.5 Pölypäästöt ..................................................................................................................19
4.6 Meluhaitat ...................................................................................................................19
4.7 Työstöterät ...................................................................................................................20

4.7.1 Pyörösahayksikkö .....................................................................................................................20
4.7.2 Jyrsinyksikkö ............................................................................................................................21

4.8 Purunpoisto .................................................................................................................21

5 Kokoonpano ..............................................................................................................22
5.1 Yleiskuva .....................................................................................................................22
5.2 Lisälaitteet ...................................................................................................................23
5.3 Tyyppikilpi...................................................................................................................27
5.4 Turvalaitteet .................................................................................................................27

5.4.1 Turvakatkaisin ..........................................................................................................................27
5.4.2 Jyrsintäsuojus ...........................................................................................................................28
5.4.3 Pyöröterän suoja ......................................................................................................................28

5.5 Käyttölaitteet ...............................................................................................................29

6 Kuljetus, purku ja varastointi ......................................................................................30
6.1 Turvallisuusohjeet .........................................................................................................30
6.2 Kuljetustuki ..................................................................................................................30

6.2.1 Kuljetus nostokärryllä ................................................................................................................31
6.2.2 Kuljetus siirtolaitteella ................................................................................................................31

6.3 Mahdolliset kuljetusvauriot .............................................................................................32
6.4 Pakkauskoot  ................................................................................................................32
6.5 Varastointi ...................................................................................................................32



4

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Sisältö

7 Asennus ....................................................................................................................33
7.1 Turvallisuusohjeet .........................................................................................................33
7.2 Koneen pystyttäminen ...................................................................................................33
7.3 Koneen pystyttäminen ja vaaitus ....................................................................................34
7.4 Asentaminen ...............................................................................................................35

7.4.1 Liukupöydässä ..........................................................................................................................35
7.4.2 Apusivupöydän kokoaminen/purkaminen ....................................................................................35
7.4.3 Jyrsin suojassa .........................................................................................................................35
7.4.4 Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja.................................................................................................36

7.5 Purunpoisto .................................................................................................................36
7.6 Sähköliitäntä ...............................................................................................................37

8 Säädöt ja asetukset Pyörösahayksikkö .......................................................................38
8.1 Turvallisuusohjeet .........................................................................................................38
8.2 Liukupöydän lukitus ......................................................................................................38
8.3 Liukupöydän katkaisuvaste .............................................................................................39
8.4 Aseta katkaisuvaste apusivupöydälle ...............................................................................39
8.5 Katkaisuvaste ...............................................................................................................40
8.6 Katkaisuvasteen-Teleskooppijatke ....................................................................................41
8.7 Halkaisuvaste ..............................................................................................................41

8.7.1 Siirtäminen ..............................................................................................................................41
8.7.2 Hienosäätö ..............................................................................................................................42
8.7.3 Ohjaimen muuttaminen  ............................................................................................................43
8.7.4 Vasteen poistaminen .................................................................................................................43
8.7.5 Kallistaminen ...........................................................................................................................44

8.8 Sahauskorkeuden /sahanterän kallistuskulman asetus........................................................44
8.9 Terän vaihto ................................................................................................................45

8.9.1 Teränvaihtoon valmistautuminen .................................................................................................45
8.9.2 Käyttövalmiuden varmistaminen ..................................................................................................45

8.10 Vaihda sahanterä .......................................................................................................46
8.10.1 Jakoveitsen löystyttäminen/säätäminen......................................................................................47
8.10.2 Jakoveitsen asentaminen/vaihtaminen .......................................................................................47
8.10.3 Jakoveitsen poistaminen ..........................................................................................................48
8.10.4 Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja...............................................................................................48

8.11 Uratyöstöterät ............................................................................................................49
8.11.1 Muuntaminen uratyökalukäyttöön .............................................................................................49
8.11.2 Uratyöstöterien kiristäminen .....................................................................................................50
8.11.3 Uratyökalujen irrottaminen – muuttaminen sahanteräkäytölle ........................................................51

8.12 Piirtoterä ...................................................................................................................52
8.12.1 Piirtoterän asentaminen ...........................................................................................................52
8.12.2 Piirtoyksikön säätäminen ..........................................................................................................53
8.12.3 Piirtoterän sahausleveyden säätö ..............................................................................................53

9 Säädöt ja asetukset Jyrsinyksikkö ...............................................................................54
9.1 Turvallisuusohjeet .........................................................................................................54
9.2 Liukupöydän lukitus ......................................................................................................54
9.3 Jyrsintäkorkeuden/-kulman asettaminen ...........................................................................55
9.4 Jyrsin suojassa .............................................................................................................56

9.4.1 Jyrsin suojassa „220“ (Vakiovaruste) ...........................................................................................56
9.4.2 MULTI-säätöjärjestelmä jyrsinvasteelle (Lisävatuste) ........................................................................56
9.4.3 Jyrsintäsuojus ...........................................................................................................................57
9.4.4 Turvavaste ...............................................................................................................................58

9.5 Syöttölaite ...................................................................................................................58
9.6 Karan pikavaihto järjestelmä (Lisävatuste - ainoastaan ensivarusteena) ................................59
9.7 Terän vaihto ................................................................................................................60

9.7.1 Teränvaihtoon valmistautuminen .................................................................................................60



5

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Sisältö

9.7.2 Jyrsintätyökalun asentaminen/purkaminen/vaihtaminen ................................................................61
9.7.3 Varmista käyttövalmius ..............................................................................................................62

9.8 Pyörimisnopeuden määrittäminen/säätäminen .................................................................63
9.8.1 Pyörimisnopeuden määrittäminen ...............................................................................................63
9.8.2 Karan enimmäiskuormitettavuus (maksimikierrosluku) .....................................................................64
9.8.3 Aseta jyrsinkaran kierrosluku ......................................................................................................65
9.8.4 Jyrsinkaran upottaminen ............................................................................................................66

10 Käyttö Pyörösahayksikkö .........................................................................................67
10.1 Turvallisuusohjeet .......................................................................................................67
10.2 Käynnistäminen / Koneen sammuttaminen / Pysäyttäminen hätätilanteessa .......................68
10.3 Liukupöydän siirtäminen ..............................................................................................69
10.4 Työstötavat ................................................................................................................69

10.4.1 Työskentelupaikka ...................................................................................................................69
10.5 Työstötavat ................................................................................................................70

10.5.1 Sallitut työstötavat ...................................................................................................................70
10.5.2 Kielletyt työstötavat .................................................................................................................70
10.5.3 Perustyöjärjestys .....................................................................................................................70
10.5.4 Halkaisusahaus ......................................................................................................................71
10.5.5 Särmäys ................................................................................................................................71
10.5.6 Kiilakappaleiden sahaus .........................................................................................................72
10.5.7 Sahaaminen apusivupöytää käyttäen ........................................................................................73
10.5.8 Katkaisuvasteella sahaaminen ..................................................................................................73
10.5.9 Piilosahaus ............................................................................................................................74
10.5.10 Uratyöstöterien käyttö............................................................................................................75

11 Käyttö - Jyrsinyksikkö ..............................................................................................76
11.1 Turvallisuusohjeet .......................................................................................................76
11.2 Käynnistäminen / Koneen sammuttaminen / Pysäyttäminen hätätilanteessa .......................77
11.3 Työstötavat ................................................................................................................78

11.3.1 Työskentelupaikka ...................................................................................................................78
11.3.2 Sallitut työstötavat ...................................................................................................................78
11.3.3 Kielletyt työstötavat .................................................................................................................78
11.3.4 Perustyöjärjestys .....................................................................................................................79
11.3.5 Pitkittäissivujen ja profiilien jyrsintä ...........................................................................................79
11.3.6 Tapitus- ja uritusjyrsintä ...........................................................................................................80
11.3.7 Upotusjyrsintä ........................................................................................................................80
11.3.8 Muotojyrsintä/kaarijyrsintä ......................................................................................................81
11.3.9 Jyrsintä syöttölaitteen avulla .....................................................................................................82
11.3.10 Jyrsintä korkeakierroskaralla ...................................................................................................82

12 Kunnossapito ...........................................................................................................83
12.1 Turvallisuusohjeet .......................................................................................................83
12.2 Huoltosuunnitelma ......................................................................................................83
12.3 Ohjauspintojen puhdistaminen .....................................................................................84
12.4 Jyrsinkaran voitelu ......................................................................................................84
12.5 Voimansiirtohihnan kiristäminen/vaihtaminen ................................................................85

12.5.1 Käyttöhihnan kiristäminen ........................................................................................................85
12.5.2 Käyttöhihnan vaihtaminen .......................................................................................................85

12.6 Piirtoterähihnan tarkistaminen ......................................................................................86
12.7 Apusivupöydän teleskooppikannatinvarren harjalistan  puhdistaminen/ vaihtaminen .............86
12.8 Liukupöydän kaapimen (rullakehyksen) uusiminen ...........................................................87
12.9 Liukupöydän irrottaminen ............................................................................................87
12.10 Liukupöydän asentaminen .........................................................................................88
12.11 Jyrsinkarapesän ja kallistussegmenttien voitelu .............................................................89



6

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Sisältö

13 Häiriötilanteet ..........................................................................................................90
13.1 Turvallisuusohjeet .......................................................................................................90
13.2 Häiriön selvitys ..........................................................................................................90
13.3 Häiriön poiston jälkeinen toiminta ................................................................................90
13.4 Häiriöt, aiheuttajat ja toimintaohjeet .............................................................................91
13.5 Halkaisuvasteen ohjainkorkeuden säätäminen ................................................................91
13.6 Säädä/korjaa halkaisuvasteen kulma ...........................................................................92
13.7 Liukupöudän rullakehän oikaiseminen ...........................................................................92
13.8 Säädä halkaisuvasteen kiinnitysvoima ...........................................................................93
13.9 ammattilais-pyörösahan (Lisävatuste) .............................................................................93

13.9.1 Pyörösahausvasteen korkeuden säätäminen ...............................................................................93
13.9.2 Hienosäädä pyörösahausvastetta..............................................................................................94
13.9.3 Säädä halkaisuvasteen kiinnitysvoima  ......................................................................................94



7

!

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Ohje: 
Viittaa ohjeisiin ja tietoihin, jotka auttavat käyttämään konetta tehokkaasti.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara!
Viittaa ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa, koneen toimintavirheitä jne.

Vaara! Tapaturma- tai kuolemanvaara!
Viittaa ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan tapaturman, jopa kuoleman.

1 Yleistä

1.1 Symbolit

Työturvallisuuden vuoksi on tärkeää tuntea käyttöohjee-
seen merkittyjen symbolien merkitys.
Merkkien ohjeita ja turvaohjeita on ehdottomasti nou-

datettava tapaturmien ja henkilö- ja esinevahinkojen 
välttämiseksi.

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara!
Tämä symboli viittaa sähköön littyviin vaaratilanteisiin. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Sähkötöitä saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja.

1.2 Tietoa käyttöohjeesta

Tämä käyttöohje kuvaa koneen turvallista käyttöä. Käyttö-
ohjeen ohjeita on noudatettava, samoin voimassa olevia 
paikallisia työturvallisuusohjeita.
Ennen koneen käyttöä on perehdyttävä erityisesti turval-

lisuuteen liittyviin ohjeisiin. Ohjeiden sisältö on ymmär-
rettävä, tarvittaessa kysyttävä. Käyttöohje kuuluu osana 
koneeseen. Sitä on aina säilytettävä koneen läheisyydes-
sä ja sen on siirryttävä koneen mukana.

Yleistä
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1.3 Vastuuvelvollisuus

Kaikki erittelyt ja annetut ohjeet noudattelevat voimassa 
olevia ohjeita rakenteellisilta ja teknisiltä ominaisuuk-
siltaan sekä perustuvat pitkään kokemukseen ja tietämyk-
seen alalta. Käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen 
koneen käyttöönottoa! Käyttöohjeiden noudattamatta 
jättämisestä aiheutuvat mahdolliset vahingot ovat yksi-
nomaan koneen käyttäjän vastuulla. Koneen valmistaja 
tai maahantuoja eivät ole tällöin vastuussa vahingoista 
tai tapaturmista. Teksti ja kuvat eivät välttämättä vastaa 
koneen toimitushetken mukaista tilannetta. Grafiikka ei 

ole mittakaavassa 1:1. Todellinen koneen toimitusko-
koonpano voi vaihdella lisävarusteiden, erikoisversioiden 
ja uuden teknisen kokoonpanon mukaisesti. Jos sinulla 
on kysyttävää, ota yhteyttä maahantuojaan. Valmistaja 
pidättää oikeuden koneen muokkauksiin ja parannuksiin 
ilman erillistä ilmoitusta.

1.4 Tekijänoikeus
Käyttöohjetta on käsiteltävä luottamuksellisesti. Se on 
tarkoitettu konetta käyttävien henkilöiden avuksi. Käyttö-
ohjeen teksti, kuvat ja kaaviot on suojattu tekijänoikeus-
lain nojalla. Käyttöohjeen väärinkäyttö on rangaistavaa.
Käyttöohjeen jakaminen (myös osittainen) kolmannelle 
osapuolelle ilman valmistajan kirjallista lupaa on ehdot-
tomasti kielletty. 

Sääntöjen rikkominen on rangaistavaa. Pidätämme oikeu-
den tekijänoikeudellisiin vaatimuksiin.

1.5 Takuu

Maakohtainen, erillinen takuuselvitys löytyy vastaavasta 
internet-sivustosta www.felder-group.com.

1.6 Varaosat

Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.

Varoitus! Väärät tai virheelliset varaosat voivat aiheuttaa koneeseen vaurioita, virheellisiä toimintoja tai 
koneen rikkoutumisen.

Hyväksymättömien varaosien käyttämisen seurauksena 
koneen takuu-, huolto-, vahingonkorvaus- tai tuotevastuu-
vaatimuksia ei voida osoittaa koneen valmistajalle tai 
tämän edustajalle tai koneen myyjälle.

Ohje: Hyväksytyt, alkuperäiset varaosat löydät erillisestä varaosaluettelosta, joka toimitetaan koneen 
mukana.

Yleistä
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1.7 Laitteen hävittäminen

Koneen osat on lajiteltava materiaaliluokitusten mukaise-
sti ja hävitettävä paikallisten kierrätys- ja jätteenhävitys-
määräysten mukaisesti. Koneen runko on terästä, ja sen 
voi lajitella vastaavasti. Sen hävittäminen ei ole ongel-

Varoitus! Sähkö- ja elektroniikkaromu, voiteluaineeet ja muut aineet on hävitettävä asianmukaisesti ja 
määräyksiä noudattaen!

mallista, eikä vaarallista. Hävittämisessä on huomioitava 
kaikki voimassa olevat määräykset ja ympäristönsuojelu-
säädökset.
 

Yleistä
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2 Turvaohjeet

Kone on valmistettu valmistusajankohdan mukaisten 
teknisten määräysten mukaisesti.
Kone on työturvallinen, mutta sen käyttöön voi aina 
liittyä ennalta arvaamattomia riskejä, erityisesti jos 
konetta käyttää henkilökunta, jota ei ole opastettu 
koneen käyttöön, tai jos konetta käytetään väärin. 

Kappaleessa Turvallisuus on mainittu kaikki tärkeimmät 
 turvallisuusnäkökohdat sekä optimaaliset suojavarusteet, 
jotka suojaavat koneen käyttäjää ja varmistavat koneen 
häiriöttömän käytön.
Kappaleessa on myös kuvattu konkreettisesti vaaraa 
ilmoittavat symbolit. Koneessa olevat kyltit on pidettävä 
puhtaina ja luettavissa.

2.1 Oikea käyttötapa

Tässä käyttöohjeessa kuvattu kone on tarkoitettu työstä-
mään vain puuta ja vastaavia lastuttavia materiaaleja. 
Muiden materiaalien työstäminen ilman koneen valmi-
stajan erillistä kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. 

Käyttöturvallisuus on taattu vain kun konetta käytetään 
sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Varoitus! Koneen käyttötarkoituksen mukaisen käytön rajoitukset ylittävä käyttö tai kaikenlainen koneen muu 
käyttö on kielletty, koska tällöin ei ole kyse koneen käyttötarkoituksen mukaisesta käyttämisestä. Koneen val-
mistajalle tai sen valtuutetulle edustajalle ei voida osoittaa minkäänlaisia vaatimuksia koskien vahinkoja tai 
vaurioita, jotka ovat aiheutuneet koneen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Tällaisista vaurioista vastaa 
yksin koneen käyttäjä.

Koneen oikeaan käyttötapaan liittyy myös käyttöohjeen 
noudattaminen.
Koneessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

2.2 Käyttöohjeen sisältö

Kaikkien konetta käyttävien tai koneen läheisyydessä 
työskentelevien henkilöiden on perehdyttävä huolellisesti 
koneen käyttöohjeeseen ennen koneen käyttöä. Käyttöoh-
jeen sisältö on ymmärrettävä, epäselvissä tapauksissa on 
kysyttävä ohjeistuksesta koneen valmistajalta tai maahan-
tuojalta.

Käyttöohjeen ymmärtäminen ja ohjeiden noudattaminen 
on oleellista jo turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Amma-
tinharjoittajaa kehotetaan tarkistamaan työntekijöiltä 
käyttöohjeen ymmärtäminen.

2.3 Koneeseen tehtävät muutokset

Vaarojen välttämiseksi ja työstötehon varmistamiseksi 
koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia eikä 
asentaa lisä- tai muutososia, joita valmistaja ei nimeno-
maisesti ole hyväksynyt.

Koneen kilpien on oltava hyvin luettavissa. Vialliset kyltit, 
kuviot ja merkinnät on vaihdettava välittömästi.

Turvaohjeet
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2.4 Käyttäjän vastuu

Tämän käyttöohjeen on oltava aina koneen läheisyydes-
sä ja helposti saatavilla. Konetta saa käyttää vain sen oll-
essa moitteettomassa käyttökunnossa. Koneen moitteeton 
toiminta on tarkistettava aina kun kone käynnistetään. 
Käyttöohjeita on noudatettava!
Annettujen turvallisuusohjeiden ja tämän käyttöohjeen 
lisäksi on huomioitava mahdolliset suullisesti sovitut ta-
paturmantorjuntaan liittyvät ohjeet tai muut käyttöohjeet 
sekä voimassa olevat paikalliset turvallisuusohjeet.

Ammatinharjoittaja ja hänen valtuuttamansa henkilökun-
ta ovat vastuussa koneen häiriöttömästä käytöstä työpai-
kalla, koneeseen tehtävistä asianmukaisista huolto- ja 
kunnossapitotöistä sekä koneen säännöllisestä puhdistuk-
sesta. Lasten oleskelu koneen, varusteiden ja työkalujen 
läheisyydessä on kielletty.

2.5 Henkilökunnan koulutus

Konetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu ja 
valtuutettu ammattihenkilö. Koneen käyttäjät on per-
ehdytettävä koneen toimintaan ja sen käyttämisestä 
aiheutuviin vaaroihin. Ammattihenkilöllä tarkoitetaan 
henkilöä, joka ammatillisen koulutuksensa, tietojensa ja 
kokemuksensa sekä työhön liittyvien määräysten tunte-
misen perusteella osaa arvioida työtehtävänsä ja niihin 
mahdollisesti sisältyvät vaarat. Ellei henkilöllä ole tarvit-
tavia tietoja ja taitoja, hänet on koulutettava tehtävään. 
Koneeseen liittyvien töiden (asennus, käyttö, huolto, kun-
nossapito) vastuukysymykset pitää olla selvästi määritelty 
ja vastuujakoa pitää noudattaa. Koneeseen liittyviä töitä 
saa tehdä ja konetta saa käyttää vain henkilö, jonka 
voidaan odottaa pystyvän tekemään työnsä luotettavasti. 

Kaikki sellaiset työtavat ovat kiellettyjä, jotka vaarantavat 
ihmisten, ympäristön tai koneen turvallisuuden. Huumei-
den tai alkoholin vaikutuksen alaiset henkilöt tai henkilöt, 
jotka käyttävät reaktiokykyä heikentäviä lääkkeitä, eivät 
saa käyttää konetta. Henkilöiden valinnassa on otettava 
huomioon työpaikalla noudatettavat ikä- ja ammatti-
kohtaiset määräykset. Koneen käyttäjän on varmistettava, 
että asiaankuulumattomat henkilöt pysyvät riittävän 
turvallisuusetäisyyden päässä koneesta. Henkilökunta on 
velvollinen ilmoittamaan koneessa havaituista, turvalli-
suuden vaarantavista puutteista tai vioista välittömästi 
koneen käyttäjälle ja esimiehelle.

2.6 Työturvallisuus

Noudattamalla annettuja turvallisuusohjeita voidaan 
välttyä henkilö- ja esinevahingoilta. Ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaran henkilöille ja 
vahingoittaa konetta tai sen toimintaa. Käyttöohjeen 

turvallisuusohjeiden ja käytön opastuksen noudattamatta 
jättäminen vapauttaa koneen valmistajan ja maahantuo-
jan kaikista vahinko- ja vastuukysymyksistä.

Turvaohjeet
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

2.7 Henkilökohtaiset suojavarusteet

Koneella tai koneen läheisyydessä työskentely edellyttää 
seuraavien kieltojen ehdotonta noudattamista:

Suojavaatteita
Suojavaatteita, joiden on oltava sopivan kokoisia. Korujen, solmion ym. käyttö on kielletty!

Pitkien hiusten auki pitäminen koneen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty!

Käsineiden käyttö konetta käytettäessä on kielletty!

Koneella tai koneen läheisyydessä työskenneltäessä on ehdottomasti käytettävä:

Turvakenkiä
Putoavien esineiden ja maassa olevien esteiden varalta!

Kuulosuojaimia
Kuulon suojaamiseksi.

2.8 Koneeseen liittyviä vaaratekijöitä

Koneelle on tehty vaara-analyysi, jonka perusteella kone 
vastaa rakenteeltaan ja toiminnaltaan tämänhetkistä 
teknistä kehitystä.
Määräysten mukaisesti käytettynä kone on käyttöturvalli-
nen.

Siitä huolimatta aina on olemassa ennalta arvaamatto-
mia lisäriskejä!
Koneessa käytetään korkeaa sähköjännitettä

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa vakavia tapaturmia. Sähkövirta voi ai-
heuttaa hengenvaaran eristyksen tai koneen osan vaurioituessa.

•	 Kone on varmistettava käynnistyksenestolla huollon, 
puhdistuksen ja kunnostuksen aikana.

• Näiden töiden aikana koneen virta on katkaistava.
•	 Turvalaitteita ei saa sulkea tai poistaa käytöstä.

Turvaohjeet
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Yleiset turvallisuusohjeet:
• Loukkaantumisvaara terien vaihdon yhteydessä.
• Putoavien työkappaleiden ja niiden osien (esim. 

oksien, puun kappaleiden) aiheuttama loukkaantumis-
vaara.

• Työkappaleen takaiskun aiheuttama loukkaantumis-
vaara

• Melun aiheuttama kuulon vahingoittumisvaara.
• Pölyn aiheuttama terveysvaara, ennen kaikkea työ-

stettäessä puristepuuta.
• Puristumisen, viiltämisen, kiinni tarttumisen tai iskun 

aiheuttamat vaaratilanteet.

riippuen varustetasosta:
• Loukkaantumisvaara kosketettaessa pyörivään pyörösa-

han terään tai piirtoterään.
• Pyörivän jyrsinterän aiheuttama loukkaantumisvaara.
• Putoavien työkalunosien (kuten leikkuuterien) aiheutta-

ma loukkaantumisvaara.
• Älä koskaan seiso terän pyöriessä (joko työstön 

aikana tai sahan pyöriessä tyhjäkäynnillä) suoraan 
sahanterän leikkauslinjalla.

2.9 Lisäriskit

Vaara! Turvaohjeiden noudattamisesta huolimatta koneella työskentelyssä on mm. seuraavia lisäriskejä:

Turvaohjeet
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Hall in Tirol, 5.3.2015

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

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

Tuotekuvaus: Kreissäge-Fräsmaschine

Valmistaja: Hammer

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

Seuraavia EU-direktiivejä on noudatettu: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Seuraavia harmonisoituja normeja on sovellettu: EN 940

Laitteen prototyypin testin suoritti: DGUV Test
 Prüf- und Zertifizierungsstelle Holz
 Fachbereich Holz und Metall
 Vollmoellerstraße 11
 D-70563 Stuttgart
 NB 0392

Vaatimustenmukaisuus EU-konedirektiivin 
kanssa on todistettu:  Tarkastusasiakirja nro 115008
 

Tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa ainoastaan, jos kone on varustettu CE-merkinnällä.

Koneen uudelleenrakennus- ja muutostyöt, joista ei ole sovittu erikseen kanssamme, aiheuttavat välittömästi tämän 
vakuutuksen mitätöinnin.

Allekirjoittaja on oikeutettu vahvistamaan tämän teknisen 
selvityksen

3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EG-Vaatimustenmukaisuusvakuutus
konedirektiivin 2006/42/EG

Täten vakuutamme, että seuraavassa määritetyt koneet ovat suunnittelultaan, rakenteeltaan ja malliltaan yleisten peru-
sturvallisuus- ja terveysmääräysten mukaiset ja vastaavat EU-konedirektiivin määräyksiä. 

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

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
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A1 A2B

C2

C1

D

E

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Saha Vakiovaruste Lisävatuste
Liukupöydän pituus A 950 mm 1250 mm

Liukupöydän siirtymä A1 459 mm 764 mm

Liukupöydän siirtymä A2 660 mm 1028 mm

Kokonaispituus A1 + B + A2 2035 mm 2708 mm

Pituus: koneen pöytä + akseli B 916 mm

Kokonaisleveys C1 844 mm

Kokonaisleveys ( C2 892 mm 1743 mm

Kokonaiskorkeus / Työkorkeus (noin) 1555 / 888 mm

Sahausleveys D 700 mm

Liukupöydän leveys E 290 mm

Nettopaino *) 240 kg

Kone ja pakkaus
Pituus x Leveys **) 1200 x 800 mm

Korkeus 1200 mm

Paino (noin)* 310 kg
*) normaalivarustuksella
**) Kuljetusleveys on alle 800 mm, joten kone on mahdollista kuljettaa oviaukosta.

4.1.1 B3 basic/B3 e-classic

Kuva 4-1: Mitat B3 basic/e-classic

4 Tekniset tiedot

4.1 Mitat ja paino

Tekniset tiedot
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A1

C3

B

C2

C1

D

E

A2

C4

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Vakiovaruste
B3 winner

Lisävatuste
B3 winner

Vakiovaruste
B3 winner 
comfort

Lisävatuste
B3 winner 
comfortSaha

Liukupöydän pituus A 1250 mm 2000 mm 2000 mm -

Liukupöydän siirtymä A1 770 mm 1520 mm 1520 mm -

Liukupöydän siirtymä A2 907 mm 1698 mm 1698 mm -

Kokonaispituus A1 + B + A2 2708 mm 4250 mm 4250 mm -

Pituus: koneen pöytä + akseli B 1032 mm 1032 mm

Kokonaisleveys C1 1034 mm 1474 mm 1034 mm 1474 mm

Kokonaisleveys C2 892 (mm 1743 mm - 892 (1743) mm

Kokonaisleveys (Lisävatuste) C3 - 1364 (2140) mm 1364 mm 2140 mm

Kokonaisleveys C4 - 1066 mm 1066 mm

Kokonaiskorkeus / Työkorkeus (noin) 1555 / 888 mm 1555 / 888 mm

Sahausleveys D 800 mm 1250 mm 800 mm 1250 mm

Liukupöydän leveys E 290 mm 290 mm

Nettopaino *) 330 kg 330 kg

Kone ja pakkaus
Pituus x Leveys **) 1470 x 1160 mm 2100 x 1200 mm

Korkeus 1200 mm 1200 mm

Paino (noin)* 400 kg 400 kg

*) normaalivarustuksella

4.1.2 B3 winner (comfort)

Kuva. 4-2: Mitat B3 Winner (Comfort)

Tekniset tiedot
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A1

C3

B

C2

C1
D

A2

C4

E

F

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Vakiovaruste
B3 perform

Lisävatuste
B3 performSaha

Liukupöydän pituus A 2500mm -

Liukupöydän siirtymä A1 1924 mm -

Liukupöydän siirtymä A2 1974 mm -

Kokonaispituus A1 + B + A2 4919 mm -

Pituus: koneen pöytä + akseli B 1021 mm

Kokonaisleveys C1 1034 mm 1474 mm

Kokonaisleveys C2 892 (mm 1743 mm

Kokonaisleveys C3 1718 (2625) mm

Kokonaisleveys C4 1280 mm

Kokonaiskorkeus / Työkorkeus (noin) 1555 / 888 mm

Sahausleveys D 800 mm 1250 mm

Liukupöydän leveys E 290 mm

Leveys Lisäpöytä F 230 mm

Nettopaino *) 500 kg

Kone ja pakkaus
Pituus x Leveys **) 2300 x 1200 mm

Korkeus 1200 mm

Paino (noin)* 570 kg

*) normaalivarustuksella

Kuva. 4-3: Mitat B3 Perform

4.1.3 B3 Perform

Tekniset tiedot
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Pyörösahan käyttö / Jyrsinyksikkö Vaihtovirtamoottori Kolmivaihevirtamoottori
Moottorin jännite 1x 230 V 3x 230 V / 3x 400 V
Moottorin taajuus 50/60 Hz 50/60 Hz
Suojaus IP 55 IP 55

B3 Perform

Moottorin teho S6-40 %*) - 4 kW
Moottorin teho S6-40 % - Lisävatuste*) 3 kW 4 kW

B3 Winner/Winner comfort

Moottorin teho S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Moottorin teho S6-40 % - Lisävatuste*) 3 kW 4 kW (3x 400 V)

B3 e-classic
Moottorin teho S6-40 %*) - 3 kW (3x 400 V)
Moottorin teho S6-40 % - Lisävatuste*) 3 kW -

Antriebsmotor Vorritzeinheit (Option)

Moottorin teho S6-40 %*) 0,65 kW**) 0,65 kW

*)  S6 = Kuormitus- ja poiskytkentäkäyttö; 40% = suhteellinen käyttöaika
**) Maks. sahauskorkeus: 2 mm

Verkkojännite tyyppikilven mukaan ±10%
Sulakkeen koko katso kytkentäkaavio
liitäntäkaapeli (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
Laukaisutyyppi C (D*) 

*) raskaassa käytössä, jonka aiheuttaa suuri pyörivä massa

Tekniset tiedot

4.2 Käyttö- ja varastointiolosuhteet

Käyttö-/huonelämpötila +10° – +40° C
Varastointilämpötila –10 – +50 °C

4.3 Sähköliitäntä

4.4 Käyttömoottori

Todellisten arvojen on oltava tyyppikilven mukaiset.
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

4.6 Meluhaitat

Annetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä sellaisenaan var-
moja työpistekohtaisia arvoja. Vaikka päästö- ja altistu-
misarvojen välillä on yhtäläisyyttä, ei niiden perusteella 
voida tehdä suoria johtopäätöksiä työpaikkakohtaisesti. 
Altistumisen yhteydessä on aina huomioitava ympäröivät 
seikat kuten melun kesto ja vaikutus, joka on yksilöllistä 
työskentelytilasta riippuen. Sallitut arvot voivat vaihdella 
maittain. Tämän tiedon on oltava käyttäjän saatavilla 

paremman suojan saamiseksi ja riskien vähentämiseksi. 
Meluarvot voivat poiketa annetuista asennuspaikan ja 
muiden määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Ohje:
Melutaso on pidettävä mahdollisimman alhaisena käyttämällä teräviä teriä ja oikeita  pyörimisno peuksia.
Kuulosuojaimia tulee käyttää aina, ne eivät kuitenkaan saa korvata teräviä työkaluja.
Ilmoitettaessa dB(A) arvoja on huomioitava mittausvirhekorjaus 4 dB(A)

 Pyörösahayksikkö Joutokäynti Työstökäynti
 Äänen melutaso 
 (EN ISO 3746)

 Työpisteen päästöarvot 
 (EN ISO 11202)

 Jyrsinyksikkö Joutokäynti Työstökäynti
 Äänen melutaso 
 (EN ISO 3746)

 Työpisteen päästöarvot 
 (EN ISO 11202)

4.5 Pölypäästöt

Kone on pölyteknisesti tarkastettu normin  
DIN 33893 mukaan. Saksassa voimassa olevan puunty-
östöohjeistuksen „Pölypäästön tarkastuksen periaatteet“ 
(työpistekohtainen pölypitoisuus) mukaisesti määritetyt 

pölypäästöarvot ovat selvästi alle tällä hetkellä voimassa 
olevan raja-arvon 2,0 mg/m³. Tästä todisteena koneelle 
on myönnetty sininen merkki ”BG-Holzstaubgeprüft” 
(puupölytarkastettu).

Tekniset tiedot
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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

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

4.7 Työstöterät

Vaara! Tapaturmavaara!
Älä koskaan ylitä työkalussa ilmoitettua suurinta sallittua kierroslukua!

4.7.1 Pyörösahayksikkö
Käytä ainoastaan teriä
• joiden sallittu maksimipyörimisnopeus on korkeampi kuin sahan kierrosluku
• jotka ovat standardin DIN EN 847-1 mukaisia

Käytä ainoastaan puuntyöstöön tarkoitettuja uratyökaluja!

skitsi: Pyörösahanterä Reikä, mukaan lukien vääntiön

Ohje: Suosittelemme, että käytät ainoastaan Hammer-työkaluja (katso Hammer-tuoteluettelo).
Maks. sahauskorkeus riippuu seuraavista tekijöistä:
• Puulaji (kovat- tai pehmeät puulajit)
• Puun kosteus
• Syöttönopeus
• Pyörösahan terät
• Koneen moottoriteho

Piirtoterät Standard (mechanisch) Option (angetrieben)
Halkaisja 80 mm 100 mm*)

Reikä 20 mm 20 mm

Pyörimisnopeus 10.000 minˉ¹ 10.000 minˉ¹
Moottorin teho - 0,65 kW

*) in Kombination mit 300 mm Hauptsägeblatt

Pyörösahan terät
Halkaisja 250 – 315 mm
Reikä, mukaan lukien vääntiön *) 30 mm
Kiinteä kierrosluku 4800 rpm
Maks. sahauskorkeus (terän Ø 315 mm) 103 mm
Sahanterän kallistus 90° – 45°

*) katso skitsi

Uritusterät, CE-hyväksytty malli
Halkaisija, maks. 180 mm
Leveys 5 – 20 mm

Tekniset tiedot
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

 Jyrsinyksikkö
 Jyrsinpöydän aukeama (Ø) 190 mm
 Jyrsinterän-Ø maks.
  Jyrsintäsuojus 220 mm
  Uritussuojus 275 mm
 Kara-Ø Vakiovaruste 30 mm
 Karan pikavaihto järjestelmä Lisävatuste 1*) 32 / 35 / 50 mm
 Karan pikavaihto järjestelmä Lisävatuste 2*) 1 ¼ tuumaa
 Kiinteä kierrosluku 3000/6000/8000/10000 rpm
 Pyörimisnopeus Korkeakierroskaralla, 15000 rpm
 Jyrsinkaran korkeus pöydän yläpuolella (hyötykorkeus) 100mm
 Jyrsinkaran kallistus *) 90° – 45°

* Ei ole käytettävissä e-classic

Käytä ainoastaan jyrsintyökaluja,
• joiden suurin sallittu kierrosluku on suurempi kuin jyrsinkaran kierrosluku
• jotka ovat standardin DIN EN 847-1 tai DIN EN 847-2 mukaisia ja
• joissa on joko merkintä ”MAN” tai jotka on  BG-testattu!

4.7.2 Jyrsinyksikkö

4.8 Purunpoisto

 Pyörösahayksikkö Sahan rungosta Teräsuojassa, kiinnitetty jakoveitseen
 Purunpoistoaukon liitännän Ø 120 mm 50 mm
 Ilmavirran nopeus, min. 20 m/s 20 m/s
 Alipaine, min. 1824 Pa 953 Pa
 Tilavuusvirtaus, min. (20 m/s) 814 m³/h 141 m³/h

*) Vakiovaruste = Teräsuojassa, kiinnitetty jakoveitseen / Lisävatuste = Yläpuolisessa teräsuojassa)

 Jyrsinyksikkö Jyrsin suojassa Jyrsin suojassa
 Purunpoistoaukon liitännän Ø 120 mm 120 mm
 Ilmavirran nopeus, min. 20 m/s 20 m/s
 Alipaine, min. 470 Pa 920 Pa
 Tilavuusvirtaus, min. (20 m/s) 362 m³/h 814 m³/h

*) Vakiovaruste = Jyrsin suojassa / Lisävatuste = Jyrsin suojassa

Tekniset tiedot
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Kokoonpano

5 Kokoonpano

5.1 Yleiskuva

Kuva 5-2: Yleiskuva perform

!Tukivarsi
"Katkaisuvasteen (Apusivupöytä)
#Apusivupöytä
$Liukupöytä

%Jyrsin suojassa
&Katkaisuvasteen (Apusivupöytä)
/Katkaisuvaste

Kuva 5-1: Yleiskuva basic/winner
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Pöydän jatkokappale tukijalalla 
Tuotteen nro 501-129

Kuva. 5-4: Pöydän jatkokappale tukijalalla 

Turvallinen pitkien työkappaleiden tuki (kokoamisohjeet 
„pöydän jatko“).

!Pöydän jatkokappale tukijalalla 

Särmäysvarustus 1100
Tuotteen nro 503-108 (800 x 600 mm)

Kuva. 5-5: Apusivupöytä

Suurten, raskaiden levyjen työstöön (kokoamisohje „ty-
öpöydän laajennus“).

!Särmäysvarustus

Kokoonpano

5.2 Lisälaitteet

Pöydän jatkokappale 400 mm
Tuotteen nro 503-137

Kuva. 5-3: Pöydän jatkokappale 

Turvallinen pitkien työkappaleiden tuki (kokoamisohjeet 
„pöydän jatko“).

!Pöydän jatkokappale
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Kokoonpano

Apusivupöydän jatke tukirullalla
Tuotteen nro 503-132

Kuva. 5-6: Apusivupöydän jatke tukirullalla

Mahdollistaa suurien tai pitkien levyjen turvallisen työstä-
misen.

!Apusivupöydän jatke tukirullalla

Kuva. 5-7: Kiinnityssarja

Kiinnityssarja
Tuotteen nro 410-190

M20 kiinnitinosa rullalaakeroituun liukupöytään.
Epäkeskokiinnittimen kiinnittämiseen liukupöytään.

!Kiinnityssarja

Epäkeskokiinnitin
Tuotteen nro 400-108 ja 500-112

Voidaan käyttää työkappaleiden kiinnittämiseen vaaka-
suuntaan ja pystysuuntaan. Mahdollistaa työkappaleiden 
turvallisen kiinnityksen liukupöytään.

!Epäkeskokiinnitin

Kuva. 5-8: Epäkeskokiinnitin
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Tapityssuojus
Tuotteen nro 503-114

Kuva. 5-10: Tapityssuojus

Turvallinen tapitus ja uritus.

!Tapityssuojus

Turvavaste
Tuotteen nro 501-116

Kuva. 5-11: Turvavaste

Turvalliseen profiilien jyrsintään.

!Turvavaste

Kokoonpano

Siirtolaite nostoaisalla
Tuotteen nro 503-134
 500-149

Kuva. 5-9: Siirtolaite

Nostoaisan ja siirtolaitteen avulla on yksinkertaista 
siirtää konetta pienessä tilassa (asennusohjeet „siirtova-
rusteet“).

!Siirtolaite
"Vetoaisa
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Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Kokoonpano

Digitaalinen mittakello
Tuotteen nro 01.1.200 (näyttö mm)
 01.2.200 (näyttö tuumina)
Käsipyörä
Tuotteen nro 12.1.311

Kuva. 5-12: Digitaalinen mittakello

Käsipyörään asennettava mittakello näyttää korkeusase-
tuksen.
Digitaalinäytön avulla ovat kymmenysosan tarkkuudel-
la suoritettavat asetukset mahdollisia (asennusvarustus 
„digitaalinäyttö“).

!Digitaalinen mittakello
"Käsipyörä

EURO-muotojyrsintäsuojus
Tuotteen nro 400-610

Kuva. 5-13: EURO-muotojyrsintäsuojus

Muotojyrsinnässä puruhuuvaa käytettäessä työstöterän 
Ø on enintään 180 mm.

!EURO-muotojyrsintäsuojus

Ohjain EURO-muotojyrsintäsuojukseen
Tuotteen nro 400-611

Kuva. 5-14: Ohjain

Sopii työstöterille Ø 100 -160 mm. 
pienin mahdollinen työstöterän sisäsäde r = 160 mm

!Ohjain
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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

!

!

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

5.3 Tyyppikilpi

Koneen tyyppikilvestä löytyvät tiedot:
• Tyyppi
• Koneen numero
• Jännite
• Vaihteet
• Taajuus
• Teho
• Virta
• Valmistusvuosi
• Valmistaja

Kuva. 5-15: Tyyppikilpi

Kokoonpano

5.4 Turvalaitteet

5.4.1 Turvakatkaisin

Kuva. 5-16: Pääkytkin

Koneenne on varustettu turvakytkimillä. Pyörösahanterä 
tai jyrsinyksikkö voi vain silloin pyöriä, kun suojakansi on 
suljettu.

(suojakansi ja jyrsimen ovi ovat suljettuna ja säädin 
keskiasennossa)

!Rajakatkaisin
"Tarkastusluukku
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Kokoonpano

5.4.3 Pyöröterän suoja

Pyöröteränsuoja on oltava oikein asennettu ja säädetty

Pyöröteränsuojaan on liitettävä purunpoisto. Lähdön  
Ø = 50 mm

!Pyöröterän suoja

Kuva 5-18: Pyöröterän suoja

5.4.2 Jyrsintäsuojus

Jyrsinvasteeseen on asennettavissa jyrsinsuojavarustus. 
Se koostuu säädettävästä kannattimesta, paininkengästa 
ja paininjousesta.

Pyällettyjen ruuvien avaamisen jälkeen voidaan  yksittäi-
set osat säätää pysty-ja vaakasuunnissa.
Pystysuuntainen painintalla ja vaakasuuntainen painin-
jousi asennetaan niin, että työkappale voidaan kevyellä 
esipuristuksella painaa pöytää tai vasteita vasten.

!Pyälletyt ruuvit
"Tangot
#Paininjousi
$PaininkenkäKuva. 5-17: Jyrsintäsuojus

Vaara! Tapaturmavaara!
Koneessa on oltava pyörösahaa käytettäessä pyöröterän päällä teräsuoja!
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5.5 Käyttölaitteet

Kuva 5-19: Käyttölaitteet

!Käsipyörä - Jyrsimen kulma-asetus

"Hätä-seis-kytkin (Tarvittaessa)

#Käsipyörä - Pyörösahan kulman asetus  

$Punainen painonappi  
• kone POIS PÄÄLTÄ 
• Pysäyttäminen hätätilanteessa

%Vihreä painonappi - jyrsinyksikkö PÄÄLLÄ

&Käsipyörä - Pyörösahan kulman asetus

/Asteikko - pyörösahan kulman näyttö

(Valintakytkin - Käyttötavat 
• Sahaus  
• Jyrsintä (jyrsimen pyörimissuunta vasemmalle) 
• Jyrsintä (jyrsimen pyörimissuunta oikealle)

)Pääkytkin (Tarvittaessa)

BLLukitusvipu - Jyrsimen kulma-asetus

BMKäsipyörä - Jyrsimen korkeusasetus

BNAsteikko - jyrsintäkulman näyttö

BOLukitussalpa - Työntökansi

Kokoonpano
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Kone toimitetaan täysin asennettuna kuljetuslavan päällä.
Koneen siirtämiseen saa käyttää:
• haarukkatrukkia,
• pumppukärryä,
• Nosturi tai,
• seuraavat siirtovarusteet

Käytä kuljetukseen ainoastaan hihnoja tai ketjuja. 

6 Kuljetus, purku ja varastointi

6.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Koneen lastauksen, purkamisen ja kuljetuksen aikana on huomioitava putoavien osien aiheuttama 
tapaturmavaara.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Kone voi vahingoittua, jos kuljetus ei ole asianmukainen.

Lisäksi on huolehdittava seuraavista turvallisuuteen liitty-
vistä perusasioista:
• Lastin alapuolella oleskelu on ehdottomasti kielletty.
• Koneen käsittelyssä on noudatettava tarkkuutta ja 

huolellisuutta.
• Käytä nostoihin vain riittävän vahvoja lenkkejä ja 

nostimia.
• Konetta ei koskaan saa siirtää ulkonevista osista 

(esim. oikohöyläpöydistä).
• Koneen liikuttelussa on huomioitava painopisteet.
• Varmista, ettei kone pääse kaatumaan sivusuunnassa.
• Nostolaitteissa on oltava turvakoukut.
• Hankaantuneita köysiä, hihnoja ym. ei saa käyttää 

koneen siirtämiseen tai nostamiseen.
• Nostohihnoissa tai - köysissä ei saa olla solmuja.

• Nostohihnoja tai - köysiä ei saa asettaa terävää 
reunaa vasten.

• Koneen kuljetus tulee suorittaa mahdollisimman varo-
en, jotta vältytään mahdollisilta kuljetusvaurioilta.

• Mekaanista värinää on vältettävä.
• Merikuljetuksissa on huolehdittava asianmukaisesta 

kuljetuspakkauksesta.

6.2 Kuljetustuki

Kuva. 6-1: Kuljetustuki

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Konetta ei saa nostaa työpöydästä, liukupöydästä tai perusradasta!

Kuljetus, purku ja varastointi
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6.2.1 Kuljetus nostokärryllä

Kuva 6-2: Kuljetus nostokärryllä

Koneen poistamiseen kuormalavalta on käytettävä vierei-
sen kuvan mukaista luiskaa

1. Työnnä nostokärryn haarukka koneen rungon tyhjään 
tilaan.

2. Siirrä kone pois kuormalavalta nostokärryn avulla

!Koneen rungon tyhjä tila
"Luiska

Varoitus! Koneen suuren ominaispainon aiheuttama loukkaantumisvaara
Koneen poistamiseen kuormalavalta tarvitaan varustelutasosta riippuen kaksi tai kolme avustajaa.

6.2.2 Kuljetus siirtolaitteella

Kuva. 6-3: Siirtäminen siirtolaitteella ja nostoaisalla

Siirtolaite asennetaan koneen runkoon.

!Siirtolaite
"Vetoaisa

Ohje: Siirtolaitteella ja nostoaisalla (lisävaruste) koneen siirtäminen on vaivatonta. 

Kuljetus, purku ja varastointi
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6.5 Varastointi

Säilytä pakkaukset asennukseen asti suljettuina ja huomi-
oi niihin merkityt varastointiohjeet.

Osien/koneen varastointi on sallittu ainoastaan:
• Sisätiloissa.
• Kuivassa ja pölyttömässä tilassa.
• Vahvojen puhdistusaineiden käyttö on kielletty.
• Auringonvalolta suojattuna.
• Mekaanista värinää on vältettävä.
• Varastointilämpötila: –10 – +50 °C
• Tilan maks. ilmankosteus: 60 %
• Suuria lämpötilan vaihteluita on vältettävä (konden-

saatin kertyminen).

• Paljaat osat on ruostesuojattava asianmukaisella  
öljyllä (syöpymissuoja).

• Pitkien varastointien (yli 3 kk) aikana paljaat osat on 
ruostesuojattava (syöpymissuoja). Kone sekä sen osat 
ja pakkaus on tarkastettava säännöllisin väliajoin. 
Tarvittaessa käsittely on uusittava.

• Kosteassa tilassa kone ja osat on suojattava huolelli-
sesti korroosion estämiseksi  
(kuiva-aine).

6.3 Mahdolliset kuljetusvauriot

Tarkasta heti koneen saavuttua toimituksen täydellisyys ja 
mahdolliset kuljetusvauriot.
Jos huomaat ulkoisesti havaittavia kuljetusvaurioita, älä 
ota lähetystä vastaan tai ota lähetys vastaan havaintosi 
todistetusti kirjaten. Merkitse vaurioiden laajuus kuljet-
usliikkeen kuljetusasiakirjoihin tai lähetyslistaan. Aloita 

reklamaation tekeminen viipymättä.
Niistä puutteista tai vaurioista, joita ei voitu havaita 
välittömästi koneen saapumishetkellä, voidaan tehdä 
korvausvaatimus vain voimassa olevan reklamaatioajan 
puitteissa.

6.4 Pakkauskoot 
Pakkausmateriaalien jälkikäsittelyssä on noudatettava 
yleisiä ja paikallisia jätteenkäsittelysäädöksiä.

Varoitus! Pakkausmateriaalien jälkikäsittelyssä on noudatettava yleisiä ja paikallisia jätteenkäsittelysäädök-
siä. Tarvittaessa ota yhteys jätehuolto- ja kierrätysyritykseen.

Ohje: Yhteinen ympäristömme kiittää! Pakkausmateriaalit sisältävät arvokkaita raaka-aineita, joita voidaan 
monin tavoin uusiokäyttää ja hyödyntää.

Kuljetus, purku ja varastointi
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Asennuspaikan vaatimukset:
• Käyttö-/huonelämpötila: +10° – +40° C.
• Asennusalustan on oltava riittävän tukeva ja vahva.
• Työskentelypaikan on oltava riittävästi valaistu.
• Paikan on oltava riittävän suojaisa ja riittävän etäällä 

muista koneista.

Koneen käyttöä ja kunnossapitoa varten koneen ympäril-
lä on oltava tyhjää tilaa 2000 mm.

Kuva. 7-1: Tilantarve/Mitat

7 Asennus

7.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Tapaturmavaara! Asiaton asennus voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai laitevahinkoja. Tästä syystä 
nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, joka tuntee koneen toiminnan ja toimii 
turvallisuusohjeita noudattaen.

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköasennustöitä saa tehdä vain valtuutettu ammattihenkilö  turval-
lisuusmääräysten mukaisesti.

Tarkasta koneen toiminnot ennen koneen asennusta.

Vaara! Tapaturmavaara! Puutteellinen, viallinen tai vaurioitunut kone saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai 
esinevahinkoja. Pystytä ja ota käyttöön vain täysin toimintakuntoinen ja täydellinen kone  
(ja rakenneosat).

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Koneen käyttö- ja huonelämpötilan on oltava +10 ja +40°C asteen välillä. 
Muutoin koneen laakerit vahingoittuvat.

• Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa. 
Jos etäisyys viereisiin koneisiin, seiniin tai muihin 
kiinteisiin esineisiin on liian pieni, ohjautuvat työkap-
paleet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita sahauksen 
aikana.

• Huolehdi työpaikan siisteydestä. Mahdolliset vierase-
sineet ym. roskat voivat aiheuttaa vahinkoja.

• Tarkasta turvalaitteiden toiminta säännöllisesti.

7.2 Koneen pystyttäminen

Asennus
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1. Siirrä kone pystytyspaikkaan luvun „Kuljetus“ ohjei-
den sekä liitteenä olevien kuljetus- tai pystytysohjei-
den mukaisesti

2. Suorista kone vesivaa‘an avulla, jotta se toimisi tarka-
sti ja sen käynti olisi tasaista.

 Jos lattia on epätasainen, kone on suoristettava sen 
alle laitettavilla kannattimilla.

!Vesivaaka
"Kannattimet

7.3 Koneen pystyttäminen ja vaaitus

Kuva 7-2: Koneen suoristaminen

3. Tarvittaessa kone voidaan kiinnittää lattiaan kuljetu-
skiinnikkeitä käyttäen.

!Kuljetuskiinnikkeet

Kuva 7-3: Kiinnitys lattiaan

4. Ennen koneen käyttöönottoa poista kuljetustuet 
koneen rungon ja liukupöydän välistä molemmilta 
puolilta.

5. Poista korroosiosuoja-aine koneen kaikilta kiiltäviltä 
pinnoilta.

Asennus

Kuva. 7-4: Kuljetustuki Liukupöytä
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Kuva. 7-6: Jyrsin suojassa

Jyrsinvaste toimitetaan täydellisesti kasattuna ja koneen 
pöytään asennettuna.

Konttikuljetuksessa jyrsinvaste toimitetaan erillisenä 
lavalle kiinnitettynä. Jyrsinvaste täytyy tässä tapaukses-
sa asentaa ja kiinnittää koneeseen.

7.4.3 Jyrsin suojassa

7.4 Asentaminen

7.4.1 Liukupöydässä

Ohje: Liukupöytä kuljetetaan kuljetusteknisistä syistä sen pituudesta riippuen joko erikseen pakattuna 
tai yhdessä koneen kanssa. Asennukseen tarvitaan sahauspituudesta riippuen joko kaksi tai kolme 
avustajaa. 

Liukupöytä on kiinnitettävä koneeseen ennen koneen 
käyttöönottoa. Katso kokoamisohjeet erillisestä ohjeesta 
(toimitetaan joko koneen tai liukupöydän mukana).

Asennus

7.4.2 Apusivupöydän kokoaminen/purkaminen

Kuva. 7-5: Apusivupöydän kokoaminen

Apusivupöydän kokoaminen:
1. Kiinnitä apusivupöytä liukupöydän uraan.
2. Laske apusivupöytä tukiakselille.
3. Kiinnitä pyälletty ruuvi.

Apusivupöydän purkaminen:
1. Avaa pyälletyt ruuvit.
2. Irrota apusivupöytä tukiakselista ja liukupöydästä.

!Ura
"Apusivupöytä
#Tukiakseli
$Pyälletyt ruuvit
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Vaara! Tapaturmavaara! Purunpoistoletkujen tulee olla huonosti syttyvää, sähköä johtamatonta materiaalia! 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Hammer -puruletkuja!

• Lisäksi purunpoistotehon on oltava riittävä, jotta 
purunpoistojärjestelmän määrätty alipaine ja riittävä 
ilmannopeus (20 m/s) saavutetaan. (katso ”Tekniset 
tiedot”)

• Tarkasta ilmannopeus ennen ensimmäistä käyttöönottoa 
ja aina muutostöiden jälkeen.

• Purunpoistolaitteisto on tarkastettava näkyvien 
puutteiden varalta ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen 
päivittäin. Tarkasta lisäksi sen toiminta kuukausittain.

• Kiinnitä purunpoisto huolellisesti koneeseen, siten 

Ohje: Kaikki käytössä olevat koneet on yhdistettävä purunpoistoon. Lisävarusteena on saatavilla slave-pistora-
sia.

että ilma on pakotettu kulkemaan sitä pitkin.
• Purunpoistoletkujen tulee olla sähköä johtavia ja 

maadoitettu elektrostaattista kuormitusta vastaan.
• Käytä kerääntyneen pölyn poistamiseen ainoastaan 

pölyämättömiä purunpoistomenetelmiä.

Asennus

7.4.4 Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja

Kuva. 7-7: Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja

! Jakoveitsi
" Pyälletty mutteri
§ Kiinnityspultti
$ Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja
% Kiinnityspaikka pyöröterille 300–315 mm
& Kiinnityspaikka pyöröterälle 250 mm

Pyöröterän suoja on kiinnitetty jakoveitseen. Kiinnitys on 
riippuvainen sahanterän halkaisijasta:
• Kiinnityspaikka pyöröterille 300–315 mm
• Kiinnityspaikka pyöröterälle 250 mm

1. Avaa pyälletty mutteri.
2. Työnnä suojan ruuveja pyälletyillä muttereilla taakse-

päin.
3. Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja poista ja aseta toi-

seen välykseen.
4. Kiinnitä pyälletty mutteri

7.5 Purunpoisto
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! CEE-pistoke
Š Vaihteenmuuttaja (Optional)

1. Aseta valitsin asentoon „pyörösaha“.
2. Liitä koneen pistokkeella verkkovirtaan.
3. Käynnistä kone hetkeksi.
4. Varmista moottorin oikea pyörimissuunta.
5. Jos moottorin pyörimissuunta on väärä, vaihda kah-

den tulojohdon paikkaa.

Ohje: Ilman nimenomaista  Hammer-huoltopalvelun lupaa ei saa avata koneen sähkökaappia. Muussa ta-
pauksessa koneen takuu raukeaa välittömästi.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara!
Kone on varmistettava automaattisella virrankatkaisijalla.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara!
Ennen koneen liittämistä virtaverkkoon tarkista, että koneen kilven merkinnät vastaavat virtaverkon arvoja. 
Liitä vain, jos ne vastaavat toisiaan. Virrantuoton on oltava CE-normien mukainen.

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara!

Sähköasennustöitä saa tehdä vain valtuutettu ammattihenkilö  turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Vikavirtasuojauksen ja ylivirtasuojauksen testaus suoritetaan koneen asennuspaikalla.

Sähköliitäntöihin liittyvät vaatimukset
• Kone on maadoitettava suojajohteilla.
• Virranvaihtelu verkossa saa olla enint. ± 10 %
• Kytkentäkaappi on varustettava tehokatkaisimella 

(DIN VDE 0641). 
Napojen määrä: 3 (vaihtovirtamoottoreissa)

• Konetta saa käyttää ainoastaan TN-verkoissa (joissa 
on maadoitettu nollajohto) (vain 3x400V)

• Liitäntäkaapeli H07RN-F vähintään 5x 2,5 (käyttö-
moottori) tai 3x 2,5 (vaihtovirtamoottori).

• Sulakkeen koko/liitäntäkaapeli: 
katso ”Tekniset tiedot”

• Virransyöttö on suojattava vahingoittumisen varalta 
(esim. panssariputkella).

• Aseta kaapeli niin ettei se aiheuta kaatumis- tai 
sotkeentumisvaaraa.

Kuva 7-8 moottorin pyörimissuunta

Ohje: Koneen syöttövirtakaapeli toimitetaan ilman pistoketta.
Asiakkaan on liitettävä kone syöttökaapelilla paikalliset määräykset täyttävään ja verkkovirtaan sopivalla 
pistokkeella.

Asennus

7.6 Sähköliitäntä
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8 Säädöt ja asetukset Pyörösahayksikkö

Säädöt ja asetukset

8.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköasennustöitä saa tehdä vain valtuutettu ammattihenkilö  turval-
lisuusmääräysten mukaisesti.

Vaara! Tapaturmavaara! Asiantuntemattomasti tehdyt säätö- ja muutostyöt saattavat aiheuttaa vakavia hen-
kilö- ja esinevahinkoja. Tästä syystä nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, joka 
tuntee koneen toiminnan ja toimii turvallisuusohjeita noudattaen.

• Ennen työn aloittamista kone on sammutettava ja 
varmistettava uudelleenkäynnistymisen varalta.

• Ennen koneen käyttöönottoa tarkista koneen 
 toiminnot.

• Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa.

• Huolehdi työpaikan siisteydestä. Mahdolliset vierase-
sineet ym. roskat voivat aiheuttaa vahinkoja.

• Tarkasta turvalaitteiden toiminta säännöllisesti.

8.2 Liukupöydän lukitus

Kuva. 8-1: Liukupöydän lukitus

Liukupöytä voidaan lukita keskiasentoon.

1. Käännä pyällettyä ruuvia 90° ja työnnä.
2. Liikuta liukupöytää hitaasti lukituspisteeseen, kunnes 

liukupöytä lukittuu.
3. Kiinnittystä varten käännä pyällettyä ruuvia 90° 

vastasuuntaan.

! Pyälletty ruuvi
" Liukupöytä
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Säädöt ja asetukset

8.3 Liukupöydän katkaisuvaste

Kuva. 8-2: Katkaisuvasteen asennus

1. Siirrä vastekiskon kiinnitysosa liukupöydän uraan   
(urassa olevaa) kiinnitysruuvi vasten.

2. Kinnitä pystykiinnitystappi kevyesti
3. Säädä haluttu kulma (–45° – +45°).
 90° työstössä:
 • Vapauta liukupöytään kiinnitetty säätölevy
 • Kiinnitä vaste kulmavasteen stoppariin.
4. Kiinnitä vaste kiristysosalla 

! Pystykiinnitystappi  $Kiinnitysosa
" Kiinnitysvipu   %Vastelevy
# Ura    &Vaste

Kuva. 8-3: Vasteen stopparin säätäminen

Asettaminen:
1. Avaa kulmavasteen stoppari.
2. Avaa kierretappi.
3. Käännä epäkeskovivusta kunnes 90° kulma on saavu-

tettu (vaste kiinni vastestopparissa)
4. Tarkista koesahauksella.
5. Kiristä kierretappi. 

! Vastelevy
" Kierretappi
# Epäkeskovipu

8.4 Aseta katkaisuvaste apusivupöydälle

Kuva. 8-4: Katkaisuvasteen asennus

Katkaisuvaste voidaan asentaa apusivupöytään etu- tai 
takareunaan.
1. Pujota kiinnityslevy ulokepalkin kiskoon.
2. Irrota pyälletyt ruuvit ja aseta katkaisuvaste ulokepal-

kille.
3. Kiinnitä katkaisuvaste kiinnitysvivulla ulokepalkkiin.
4. Kiristä pyälletyt ruuvit. 

! Lukitusvipu  $Apusivupöytä
" Katkaisuvasteen %Kiinnityslevy
# Vastelevy  &Pyälletyt ruuvit
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Säädöt ja asetukset

Kuva. 8-5: Katkaisuvasteen siirtäminen

Sahauskulman muuttaminen:
1. Avaa kiinnitysvipu ja pyälletyt ruuvit.
2. Käännä katkaisuvaste haluamaasi kulmaan. Joudut 

mahdollisesti avaamaan vasteen stopparin, jotta saat 
katkaisuvasteen käännettyä sen ylitse.

3. Kiinnitä kiinnitysvipu ja kiristä pyälletyt ruuvit.
4. Asteikon pituuskompensaation suorittamiseksi irrota 

pyälletyt ruuvit vasteen ollessa kallistettuna, siirrä 
vasteprofiilia ja kiristä pyälletyt ruuvit takaisin. 

! Lukitusvipu
" Katkaisuvasteen
# Vastelevy
$ Apusivupöytä
% Kiinnityslevy
& Pyälletyt ruuvit

90°-Asento:
1. Avaa kiinnitysvipu ja pyälletyt ruuvit.
2. Käännä katkaisuvastetta, kunnes se kiinni vasteen 

stopparissa.
3. Kiinnitä kiinnitysvipu ja kiristä pyälletyt ruuvit. 

8.5 Katkaisuvaste

Kuva. 8-6: Katkaisuvaste

Katkaisuvastetta voidaan siirtää portaattomasti katkaisu-
vastekiskossa.
Tarvittaessa vastelevy voidaan kääntää pois.
1. Avaa pyälletty ruuvi.
2. Työnnä katkaisuvaste haluamaasi mittaan. Mitta (sa-

hauslevys) näkyy luupista.
3. Kiristä pyälletty ruuvi.

! Pyälletyt ruuvit
" Katkaisuvaste
# Asteikko
$ Vastelevy
% Katkaisuvasteen
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Säädöt ja asetukset

8.6 Katkaisuvasteen-Teleskooppijatke

Kuva. 8-7: Katkaisuvasteen-Teleskooppijatke

Katkaisuvastekiskossa voi olla lisävarusteena jatkokappa-
le.
1. Avaa pyälletty ruuvi.
2. Siirrä katkaisuvastekiskon jatkokappale haluttuun mit-

taan.
 Mitta (sahausleveys) näkyy katkaisuvastekiskon profii-

lireunan asteikolta.
3. Kiristä pyälletty ruuvi.

! Asteikko
" Teleskooppijatke
# Pyälletty ruuvi
$ Katkaisuvasteen

8.7 Halkaisuvaste

8.7.1 Siirtäminen

Kuva. 8-8: Halkaisuvaste B3 e-classic

B3 e-classic:
1. Avaa kiinnitysvipu.
2. Lue mitta osoittimen etureunan asteikolta.
3. Sovittaaksesi asteikon erilaisille terän vahvuuksille, 

liu‘uta asteikko oikean mitan kohtaan:
 - avaa kiskossa olevat nelja matalaa mutteria
 - siirrä kiskoa
 - kiristä uudelleen neljä mutteria
4. Kiinnitä kiinnitysvipu. 

! Asteikko  $Kannatuskisko
" Näyttö  %Mutterit
# Lukitusvipu

Varoitus! Jotta pöydänpidennystä käytettäessä sen taso vastaa pöydän tasoa, on etäisyys kiskon yläreunasta 
pöydän tasoon oltava tasan 17 mm.
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K3 e-classic (Lisävatuste):
1. Avaa kiinnitysvipu 1.
2. Kiinnitä kiinnitysvipu 2.
3. Hienosäädä pyälletyllä mutterilla.

! Kiinnitysvipu 1
" Kiinnitysvipu 2
# Pyälletty mutteri

Säädöt ja asetukset

8.7.2 Hienosäätö

Kuva. 8-9: Halkaisuvaste B3 winner

B3 winner:
1. Pyällysruuvi vapauta.
2. Lue mitta osoittimen etureunan asteikolta.
3. Sovittaaksesi asteikon erilaisille terän vahvuuksille, 

liu‘uta asteikko oikean mitan kohtaan:
 -avaa kiinnityslevy
 - Siirrä asteikkoa.
 - kiinnitä kiinnityslevy
4. Kiinnitä pyälletty kahva

! Asteikko   #Pyälletty kahva
" Näyttö   $Kiinnityslevy

Kuva. 8-10: Halkaisuvaste K3 basic/K3 e-classic

Ohje: Kierteen välyksen kompensoimiseksi säädön aikana, käännä viimeeksi aina pyöröterään päin.

Kuva. 8-11: Halkaisuvaste K3 winner

K3 winner:
1. Pyällysruuvi vapauta.
2. Paina pyällettyä mutteria sisäänpäin.
3. Hienosäätöä varten käännä pyällettyä mutteria.
4. Hienosäädön jälkeen kiinnitä pyälletty mutteri.

! Pyälletty kahva
" Pyälletty mutteri
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B3 e-classic:
Suuria levyjä työstettäessä voi olla tarpeen poistaa 
halkaisuvaste.

1. Avaa kiinnitysvipu 1.
2. Jos mahdollista: avaa hienosäädön kiristysvipua 5-6 

kierrosta. 
3. Nosta halkaisvastetta ylös ohjaimesta.

! Halkaisuvaste #Kiinnitysvipu
" Kiinnitysvipu 1 $Kannatuskisko

8.7.3 Ohjaimen muuttaminen 

Kuva. 8-12: Halkaisuvaste

1. Avaa pyälletyt ruuvit.
2. Siirrä vaste etuasentoon.
3. Aseta ohjain vaakatasoon pöydälle ja pujota se 

takaisin haluttuun uraan.
4. Kiristä pyälletyt ruuvit.

! Pyälletty ruuvi
" Ohjain

8.7.4 Vasteen poistaminen

Kuva. 8-13: Halkaisuvaste B3 e-classic

Kuva. 8-14: Halkaisuvaste B3 winner

B3 winner:
Suuria levyjä työstettäessä voi olla tarpeen poistaa 
halkaisuvaste.

1. Pyällysruuvi vapauta.
2. Vedä halkaisuvastetta taaksepäin akselilla. 

! Pyälletty kahva
" Halkaisuvaste
# Akseli

Säädöt ja asetukset
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8.8 Sahauskorkeuden /sahanterän kallistuskulman asetus

Kuva. 8-16: Sahauskorkeuden /sahanterän kallistuskulman asetus

Sahauskorkeus säädetään käsipyörällä:
• myötäpäivään: suurenee
• vastapäivään: pienenee
Säädä sahauskorkeus ainoastaan niin ylös kuin on 
tarpeen.

Sahanterän kallistuskulma säädetään käsipyörällä:
• myötäpäivään: 0° kohti
• vastapäivään: 45° kohti
Sahauskulma näkyy asteikolta.

!Kallistuskulman säätö käsipyörästä
"Kulma-asteikko
#Sahauskorkeuden säätö käsipyörästä

8.7.5 Kallistaminen

Ohje: Kallistus on mahdollista vain tarkistussahalla K 3 winner.

Kuva. 8-15: Halkaisuvaste

Rinnakkaisvasteen kallistaminen on tarpeen mm. työ-
stettäessä suuria levyjä.

1. Avaa pyälletyt ruuvit.
2. Aseta ohjain keskelle.
3. Kiinnitä pyälletty ruuvi.
4. Pyällysruuvi vapauta.
5. Työnnä halkaisuvaste vasteakselin päähän.
6. Kallista halkaisuvastetta.

! Ohjain  $Pyälletty ruuvi
" Pyälletty kahva %Vasteen kiinnitysakseli
# Halkaisuvaste

Säädöt ja asetukset
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Ohje: Pyörösahan terä pyörii ainoastaan, jos koneen rungon sisäpuolella sijaitseva rajakatkaisin on kytket-
tynä lukituksella: työntökansi on suljettuna

• suojakansi ja jyrsimen ovi ovat suljettuna ja säädin keskiasennossa 

Säädöt ja asetukset

1. Käännä pyörösaha 90°-asentoon
Siirrä pyörösaha aivan ylös

2. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

3. Työnnä salpa alas.
4. Työnnä liukupöytää oikealle vasteeseen asti.
5. Työnnä työntökantta vasemmalle vasteeseen asti.

!Liukupöydässä
"Työntökansi
#Lukitussalpa

8.9 Terän vaihto

8.9.1 Teränvaihtoon valmistautuminen

Kuva. 8-17: Teränvaihtoon valmistautuminen

8.9.2 Käyttövalmiuden varmistaminen

Kuva. 8-18: Käyttövalmiuden varmistaminen

1. Työnnä työntökansi oikealle vasteeseen asti.
2. Työnnä liukupöytä vasemmalle.
3. Työnnä salpa ylös.
4. Käynnistä kone

!Liukupöydässä
"Työntökansi
#Lukitussalpa
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Tarvittavat työkalut:
• Kuusiokoloavain 8 mm 
• Kiintoavain SW 22 mm

1. Työkalunvaihtoon valmistautuminen.
2. Jos asennat suuremman terän, irrota halkaisukiila.
3. Pidä pyörösahan laippaa paikoillaan kiintoavaimen 

avulla.
4. Irrota kuusiokoloruuvi kuusiokoloavaimella.
5. Poista kuusiokoloruuvi ja pyörösahan laippa.
6. Poista vanha sahanterä ja aseta uusi sahanterä akse-

lille.
7. Aseta pyörösahan laippa sen päälle (huomioi asen-

nusasento). Pidä pyörösahan laippaa paikoillaan 
kiintoavaimen avulla.

8. Kiinnitä kuusiokoloruuvi kuusiokoloavaimella.
9. Jos koneeseen asennetaan entistä suurempi tai pien-

empi terä, aseta halkaisukiila paikoilleen.
10. Varmista käyttövalmius.
11. Sovita pyörösahanterän suojakupu terän päälle.

Säädöt ja asetukset

8.10 Vaihda sahanterä

Kuva. 55: Vaihda sahanterä

! Jakoveitsi
" Pyörösahan laippa
§ Kuusiokoloruuvi
$ Sahanterä

Varoitus! vähimmäiskiristysmomentti: 20 Nm!

Ohje:
Suosittelemme, että käytät ainoastaan Hammer-työkaluja (katso Hammer-tuoteluettelo).
Tarkkuussahauksessa on suositeltavaa käyttää mahdollisimman pientä terää. 
Sallitut sahanterät näet Teknisistä tiedoista.

Vaara! Tapaturmavaara!
Loukkaantumisvaara terien vaihdon yhteydessä.
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Säädöt ja asetukset

Jakoveitsen on oltava terän vahvuuden mukainen.

Tarvittavat työkalut:
• Kiintoavain SW 19 mm

1. Irrota mutteri.
2. Poista mahdollinen jakoveitsi.
3. Aseta jakoveitsi paikalleen. 

Tarkasta, että jakoveitsen pidikkeen pultit ovat jako-
veitsen urassa.

4. Kiristä mutteri.

!Mutteri   #Aluslaatta
"Jakoveitsi   $Pultit
%Terän

Kuva. 8-21: Jakoveitsen asentaminen/vaihtaminen

8.10.1 Jakoveitsen löystyttäminen/säätäminen

Kuva. 8-20: Halkaisukiilan säätäminen

1. Työkalunvaihtoon valmistautuminen. 
2. Irrota mutteri.
3. Siirrä halkaisukiilaa siten, että sahanterän ja halkai-

sukiilan väliin jää joka puolelle 3–8 mm väli.
4. Halkaisukiilan merkinnän tulee olla maksimisahaus-

korkeudessa (riippumatta käytettävästä terästä) li-
ukupöydän yläreunan tasolla. 

5. Kiristä mutteri 

!Mutteri  $Väli
"Merkintä  %Terän
#Jakoveitsi

Varoitus! Vähimmäiskiristysmomentti: 25 Nm!

Vaara! Tapaturmavaara! 
Jakoveitsen on oltava terän vahvuuden mukainen. 
Jakoveitsen on oltava vahvuudeltaan sahanterän runko-osan paksuuden  ja hampaan leveyden väliltä.

Tarvittavat työkalut:
 • Kiintoavain SW19 mm

8.10.2 Jakoveitsen asentaminen/vaihtaminen

Ohje:
Jakoveitsen on oltava vahvuudeltaan sahanterän runko-osan paksuuden  ja hampaan leveyden väliltä. 
Jakoveitsen paksuus (d), sahanterän rungon paksuus (S), sahanterän hampaan leveys (D)

Varoitus! Vähimmäiskiristysmomentti: 25 Nm!
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Säädöt ja asetukset

8.10.3 Jakoveitsen poistaminen

Kuva. 8-22: Jakoveitsen irrottaminen

1. Avaa mutteri
2. Poista jakoveitsi.
3. Kiristä mutteri

!Mutteri
"Jakoveitsi

Varoitus!
Käytettäessä sahanterää on käytettävä halkaisukiilaa!
Ilman jakoveistä saa työskennellä ainoastaan urateriä käytettäessä!

Pyöröterän suoja on kiinnitetty jakoveitseen. Kiinnitys on 
riippuvainen sahanterän halkaisijasta:
• Kiinnityspaikka pyöröterille 300–315 mm
• Kiinnityspaikka pyöröterälle 250 mm

1. Avaa pyälletty mutteri.
2. Työnnä suojan ruuveja pyälletyillä muttereilla taakse-

päin.
3. Irrota teräsuoja ja siirrä se toiseen kohtaan.
4. Kiristä pyälletty mutteri.

!Jakoveitsi
"Kiinnityspultti
§Pyälletty mutteri
$Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja
%Kiinnityspaikka pyöröterille 300–315 mm
&Kiinnityspaikka pyöröterälle 250 mm

8.10.4 Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja

Kuva. 8-23: Jakoveitseen kiinnitetty teräsuoja

Vaara! Tapaturmavaara!
Koneessa on oltava pyörösahaa käytettäessä pyöröterän päällä teräsuoja!
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Tarvittavat työkalut:
• Kuusiokoloavain 8 mm 
• Kuusiokoloavain 4 mm
• Kiintoavain SW 22 mm 
• Kiintoavain SW 19 mm (Jakoveitsi)

Säädöt ja asetukset

1. Teränvaihtoon valmistautuminen.
2. Poista sahanterä
3. Poista halkaisukiila
4. Poista taempi laippa.
5. Poista mahdollinen piirtoterä.
6. Irrota 4 ruuvia kuusiokoloavaimella.
7. Poista asetuslevy.

! Asetuslevy
" Ruuvit
# Kuusiokoloavain
$ Laippa
% Halkaisukiilan pidike
& Mutteri
/ Välirengas (Taempi laippa)
( Sahan akseli

8.11.1 Muuntaminen uratyökalukäyttöön

8.11 Uratyöstöterät

Ohje:
Suosittelemme, että käytät ainoastaan Hammer-työkaluja (katso Hammer-tuoteluettelo).
Sallitut uratyökalut näet Teknisistä tiedoista.

Vaara! Tapaturmavaara!
Loukkaantumisvaara terien vaihdon yhteydessä.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! 
Älä muuta 90°-kulmaa käyttäessäsi uratyökaluja!

Kuva. 8-25: Välirengas/Saha-akseli

Kuva. 8-24: Taempi laippa/halkaisukiilan pidike/Asetuslevy



50

!

$

^

/ (

$ "
#

%

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Säädöt ja asetukset

1. Aseta uratyökalun ensimmäinen osa saha-akseliin. 
Huomioi oikea pyörimissuunta!

2. Säädä uran leveys välikelevyillä.
3. Aseta uratyökalun toinen osa saha-akseliin. Työkalun 

puolikkaiden on kiinnityttävä toisiinsa!
4. Aseta uratyökalun laippa paikoilleen.
5. Pidä laipasta kiinni kiintoavaimella.
6. Kiinnitä kuusiokoloruuvi kuusiokoloavaimella.

! Sahan akseli
"Uratyökalun laippa
# Kuusiokoloavain
$ Uratyökalu
% Kiintoavain
& Välirengas

7. Siirrä pöyrösahayksikkö kokonaan alas.
8. Aseta mukana toimitettu puinen kitapala paikoilleen.
9. Kiinnitä 4 ruuvia kuusiokoloavaimella.
10. Varmista käyttövalmius.
11. Käynnistä kone.
12. Nosta uratyökalu hitaasti aivan ylös jyrsien samalla 

puista asetuslevyä.

/ Puinen kitapala
( Kuusiokoloavain

8.11.2 Uratyöstöterien kiristäminen

Varoitus! Käytettäessä uratyökaluja, joiden leveys on alle 10 mm, on sahan akseliin ensin asetettava 
välikelaatta! 

Kuva. 8-26: Uratyökalun ensimmäinen osa/Välilevyt

Kuva. 8-27: Uratyökalujen asennus

Kuva. 8-28: Puinen asetuslevy

Varoitus! Älä muuta 90°-kulmaa käyttäessäsi uratyökaluja!

Varoitus! Tapaturmavaara! Vähimmäiskiristysmomentti: 20 Nm!
Uratyökalut saa kiinnittää ainoastaan uratyökaluille tarkoitetun laipan kanssa.
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Tarvittavat työkalut:
• Kuusiokoloavain 8 mm 
• Kiintoavain SW 22 mm 
• Kuusiokoloavain 4 mm 

1. Teränvaihtoon valmistautuminen.
2. Siirrä uratyökalu sen alimpaan asentoon.
3. Irrota 4 ruuvia kuusiokoloavaimella.
4. Poista puinen kitapala.
5. Pidä kiintoavaimella pyörösahan laipasta kiinni.
6. Irrota kuusiokoloruuvi kuusiokoloavaimella. ( 8 mm )
7. Poista kuusiokoloruuvi ja pyörösahan laippa.
8. Poista uratyökalu.
9. Poista mahdollinen välirengas sahan akselilta.

! Puinen kitapala
@ Ruuvit
# Kuusiokoloavain 4 mm
$ Kuusiokoloavain 8 mm
% Uratyökalu
& Kiintoavain

Säädöt ja asetukset

10. Aseta asetuslevy paikoilleen.
11. Kiinnitä 4 ruuvia kuusiokoloavaimella.
12. Aseta taempi laippa paikoilleen.
13. Aseta pyöröterä paikalleen.

/ Asetuslevy
( Laippa

8.11.3 Uratyökalujen irrottaminen – muuttaminen sahanteräkäytölle

Kuva. 8-29: Puinen asetuslevy

Kuva. 8-30: Uratyökalujen poistaminen

Kuva. 8-31: Taempi laippa/Asetuslevy
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Tarvittavat työkalut:
 • Kuusiokoloavain 5 mm
 • Erityisavain

Piirtoterän irrottaminen

1. Teränvaihtoon valmistautuminen.
2. Pidä piirtoterälaipasta kiinni erityisavaimella.
3. Irrota uppokantaruuvi kuusiokoloavaimella 

 vastapäivään.
4. Kiinnitä piirtoterä piirtoterän akselille.
5. Vedä piirtoterä pois akselista.
6. Kierrä lukituslevyä oikealle vasteeseen asti.

! Lukituslevy
@ Piirtoterän akseli
# Piirtoterä
$ Piirtoterälaippa
% Uppokantaruuvi
& Erityisavain

Säädöt ja asetukset

Piirtoterän asentaminen

1. Teränvaihtoon valmistautuminen.
2. Käännä lukituslevyä vasemmalle vasteeseen saakka.
3. Puhdista piirtoterän akseli perusteellisesti.
4. Kiinnitä piirtoterä piirtoterän akselille. 
5. Kiinnitä piirtoterälaippa ja kiristä erityisavaimella.
6. Kiristä uppokantaruuvi kuusiokoloavaimella myötäpä-

ivään.

8.12 Piirtoterä

8.12.1 Piirtoterän asentaminen

Kuva. 8-32: Lukituslevy/Piirtoterän akseli

Varoitus! vähimmäiskiristysmomentti: 20 Nm!

Vaara! Tapaturmavaara!
Loukkaantumisvaara terien vaihdon yhteydessä.

Ohje:
Suosittelemme, että käytät ainoastaan Hammer-työkaluja (katso Hammer-tuoteluettelo).
Sallitut piirtoterätyökalut näet Teknisistä tiedoista.

Varoitus! Työskenneltäessä ilman piirtoterää on piirtoterälaippa ja uppokantaruuvi poistettava!
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Säädöt ja asetukset

8.12.2 Piirtoyksikön säätäminen

Kuva. 8-33: Piirtoterän säätö

8.12.3 Piirtoterän sahausleveyden säätö

Piirtoterä koostuu kahdesta sahanterän puolikkaasta ja 
useista välikelevyistä.
1. Välikelevyjä tulee käyttää niin monta, että 

saavutetaan tarvittava leveys.
2. Aseta piirtoterä siten, että se on keskitetysti 

sahanterään nähden.
3. Tarkasta säädöt suorittamalla koesahaus.

!Sahanterän puolikkaat
"Välirengas

Ohje: Piirtoterän on oltava 0,1–0,2 mm leveämpi kuin pääterän!

Kuva. 8-34: Piirtoterä „Classic“

Piirtoyksikön käyttö on välttämätöntä, jos pinnoitettu levy 
repeilee työstön aikan.

1. Irroita kiinnitysruuvi
2. Muuta korkeutta manuaalisesti säätöruuvin avulla. 

!
3. Siirrä terää manuaalisesti sivuttaissuunnassa säätöru-

uvin avulla. " 
Aseta piirtoterä siten, että se on linjassa sahanterään 
nähden.

4. Kiinnitys kiinnitysruuvilla.
!Säätöruuvi - Korkeussäätö
"Säätöruuvi - Sivuttaissiirto
# Kiinnitysruuvi

Vaara! Tapaturmavaara!
Suorita kaikki asennustyöt, kuten työkalunvaihdot, ainoastaan koneen ollessa pois päältä
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9 Säädöt ja asetukset Jyrsinyksikkö

Säädöt ja asetukset

9.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Tapaturmavaara! Asiantuntemattomasti tehdyt säätö- ja muutostyöt saattavat aiheuttaa vakavia hen-
kilö- ja esinevahinkoja. Tästä syystä nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, joka 
tuntee koneen toiminnan ja toimii turvallisuusohjeita noudattaen.

• Ennen työn aloittamista kone on sammutettava ja 
varmistettava uudelleenkäynnistymisen varalta.

• Ennen koneen käyttöönottoa tarkista koneen 
 toiminnot.

• Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa.

• Huolehdi työpaikan siisteydestä. Mahdolliset vierase-
sineet ym. roskat voivat aiheuttaa vahinkoja.

• Tarkasta turvalaitteiden toiminta säännöllisesti.

9.2 Liukupöydän lukitus

Kuva 9-1: Liukupöydän lukitus

Liukupöytä voidaan lukita keskiasentoon.
1. Käännä pyällettyä ruuvia 90° ja työnnä.
2. Liikuta liukupöytää hitaasti lukituspisteeseen, kunnes 

liukupöytä lukittuu.
3. Kiinnittystä varten käännä pyällettyä ruuvia 90° 

vastasuuntaan.
!Pyälletty ruuvi
"Liukupöydässä
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Jyrsintäkorkeuden asettaminen:
Säädä jyrsintäkorkeutta kääntämällä käsipyörästä.
• myötäpäivään: suurenee
• vastapäivään: pienenee
Aseta jyrsintäkorkeus vain niin suureksi kuin välttämätön-

tä.
Jyrsintäkulman asettaminen:(* Ei ole käytettävissä e-

classic)
1. Avaa lukitusvipu.
2. Aseta jyrsintäkulma kääntämällä käsipyörästä: 

• myötäpäivään: kohti asentoa 90° 
• vastapäivään: kohti asentoa 45°

3. Lue jyrsintäkulma asteikolta.
4. Kiinnitä lukitusvipu..
!Käsipyörä - Jyrsimen korkeusasetus
"Lukitusvipu
#Asteikko - jyrsintäkulman näyttö
$Käsipyörä - Jyrsimen kulma-asetus

Säädöt ja asetukset

Vaara! Tapaturmavaara!
Suorita kaikki asennustyöt, kuten työkalunvaihdot, ainoastaan koneen ollessa pois päältä

Ohje: Tärkeitä lisävarusteita - Digitaalinen mittakello
Käsipyörään asennettava mittakello näyttää korkeusasetuksen
Digitaalinen kello mahdollistaa säädöt millimetrin kymmenyksen tarkkuudella
Katso Hammer-tuoteluettelo

9.3 Jyrsintäkorkeuden/-kulman asettaminen

Kuva 9-2: Jyrsintäkulman asettaminen
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9.4.1 Jyrsin suojassa „220“ (Vakiovaruste)

9.4 Jyrsin suojassa

Kuva. 9-3: Jyrsin suojassa

Jyrsinvastesuoja sopii enintään työkalulle läpimitaltaan 
220 mm.
1. Kiinnitysruuvin avaamisen jälkeen voidaan säätää 

jyrsinohjain karkeasti. (1)
2. Jyrsinvasteen siirtämiseksi pois on molemmat kiinnity-

sruuvit avattava. (1)
3. Jotta voitaisiin molemmat ohjaimet säätää käytetyn 

terän mukaiseksi, molemmat kiinnitysruuvit on ensin 
avattava, ohjaimet siirrettävä ja ruuvit jälleen kiristet-
tävä. (2)

4. Pyälletyillä ruuveilla lastunpoisto tai ohjaimet sääde-
tään kurson leikkuukehän mukaisiksi. (2)/(3)

!Lukitusruuvit #Pyälletty ruuvi
"Lukitusruuvit $Asteikko

9.4.2 MULTI-säätöjärjestelmä jyrsinvasteelle (Lisävatuste)

Leikkuukehänsäätö toimii koko jyrsintävasteen hienosää-
tönä ja siinä on toistoautomatiikka, toisin sanoen kaikki 
asetukset pysyvät samoina vaikka jyrsintävaste poistetaan 
ja asetetaan uudelleen paikoilleen.
1. Aseta vaste ja ohjainosa koneen pöydälle siten, että 

pultit sopivat koneen pöydän soviteporauksiin.
!Pultit
"Ohjainosa
#Soviteporaukset

Kuva 9-4: Leikkuukehäsäätö

Säädöt ja asetukset
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Jyrsinsuojaan kiinnitetään höyläysvaste. Se koostuu sää-
dettävästä vasteesta, painintallasta ja painjousesta.
1. Pyällettyjen ruuvien avaamisen jälkeen voidaan   yk-

sittäiset osat säätää pysty-ja vaakasuunnissa.
2. Pystysuuntainen painintalla ja vaakasuuntainen pai-

ninjousi asennetaan niin, että työkappale voidaan 
kevyellä esipuristuksella painaa pöytää  tai vasteita 
vasten.

3. Jotta voidaan suorittaa työstöterän vaihto,  pyälle-
tyt ruuvit avataan ja höyläysvasteen suoja yhdessä 
jyrsinsuojan kanssa käännetään taakse ylös.

!Pyälletty ruuvi $Paininkenkä
"Tangot  #Paininjousi

Kuva 9-5: Leikkuukehäsäätö

2. Avaa kiertokehän kiinnitysruuvi ja siirrä jyrsintävaste 
suurin piirtein paikoilleen työkalunleikkuukehään.

3. Kiinnitä leikkuukehän kiinnitysruuvi.
4. Hienosäädä nyt käsipyörällä koko kouruvaste työka-

lunleikkuukehään.
5. Asteikolta näkyy asetetun leikkuukehän halkaisija.
Jotta toistotarkkuus säilyisi poistettaessa ja asetettaessa 
jyrsintävaste uudelleen paikoilleen, sovitepulttien paik-
koja täytyy tasata, Tämä tapahtuu vetämällä vastetta 
asetettaessa hieman taaksepäin upotettavan ohjaimen 
puolelta. Kiinnitä tämän jälkeen jyrsintävaste 
kiinnitysruuveilla koneen pöytään.
!Leikkuukehän kiinnitysruuvi
"Asteikko
#Käsipyörä

9.4.3 Jyrsintäsuojus

Kuva. 9-6: Jyrsintäsuojus

Säädöt ja asetukset
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Ohje: Muotojen jyrsinnässä suositellaan käytettäväksi turvavastetta (lisävaruste). Käyttämällä läpimene-
viä teräsuojan vatekiskoja, työstö on  turvallisempaa ja lopputulos on parempi

9.4.4 Turvavaste

Kuva 9-7: Turvavaste

Asentaminen/purkaminen:
Katso erillinen Asennusohje „Turvavaste“.
Siirtäminen:
1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 

varalta
2. Avaa kiinnitysruuvi.
3. Muuta turvakiskojen korkeutta.
4. Kiristä kiinnitysruuvit.
5. Tarkista, että jyrsintätyökalu pääsee liikkumaan va-

paasti. Jyrsintätyökalu ei saa osua turvakiskoihin.
6. Tarkista, että ohjaimet ovat samansuuntaisesti koneen 

pöydän kanssa.
!Lukitusruuvit
"Turvavaste
#Ohjain

Kuva 9-8: Syöttölaite

Asennus:
Jotta syöttölaite voidaan kiinnittää, täytyy ensin asentaa 
syöttölaitteen pilarin kallistusvarustus.
Asettaminen:
Erillinen käyttöohje „Syöttölaite“.

9.5 Syöttölaite

Säädöt ja asetukset
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Yleiskuvaus:
 Kiristysjärjestelmää ei saa käyttää missään muussa 

konemallissa tai toisen valmistajan laitteissa.
 Tarvittava kiristysvoima saavutetaan ainoastaan oik-

ein käytettynä.
 Aseta kiristysjärjestelmä saha-akselille ja kierrä sitä 

vastapäivään, kunnes se on välyksettä ja tiiviisti py-
örösahan terää vasten. 
Kierrä kiristyslaipasta ja pyällettyä ruuvia samanai-
kaisesti. 
Liikuta liukupöytää vähän eteen- ja taaksepäin, jotta 
se loksahtaa paikoilleen.

Katso ohjeet sen omasta käyttöohjeesta:
>Karan pikavaihto järjestelmä (Lisävatuste - ainoastaan 

ensivarusteena)<

9.6 Karan pikavaihto järjestelmä (Lisävatuste - ainoastaan ensivarusteena)

Vaara! Tapaturmavaara! / Esinevahinkojen vaara!
Työkaluton kiristysjärjestelmä on turvallisuuden kannalta merkittävä koneen osa! 
Sen oikeaan käyttöön ja käsittelyyn on kiinnitettävä erityisesti huomiota! 
Asiattomasta käytöstä voi aiheutua loukkaantumisvaara!

!Jyrsinkara
"jyrsin kartio

Kuva 9-9: Karan pikavaihto järjestelmä

Säädöt ja asetukset
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Vaara! Tapaturmavaara!
Suorita kaikki asennustyöt, kuten työkalunvaihdot, ainoastaan koneen ollessa pois päältä
Kytke kone pois päältä pääkytkimestä.

Vaara! Tapaturmavaara!
Loukkaantumisvaara terien vaihdon yhteydessä.

Ohje:
Jyrsinkursot, etenkin niiden leikkuuterät voivat vaurioitua, jos niitä ei käsitellä oikein. Älä laita jyrsintyökaluja 
vasten koneen pöytää.
Säilytä jyrsintyökaluja erityisissä laatikoissa tai telineisiin ripustettuina.

Kuva. 9-11: Jyrsinsuoja auki

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Avaa pyälletyt ruuvit.
3. Käännä jyrsinsuojan kansi auki ja siihen asennettu 

 jyrsintäsuojus taakse
4. Avaa kiinnitysvipu.
5. Avaa pyälletty mutteri takasivulla.
6. Vedä ohjaimet mahdollisimman kauas toisistaan
7. Aseta jyrsinkara käsipyörällä 90°-asentoon.

Käännä jyrsinkara yläasentoon
!Lukitussalpa
"Lukitussalpa
#Lukitussalpa
$Jyrsinvasteet
%kiinnitysvipu

9.7 Terän vaihto

9.7.1 Teränvaihtoon valmistautuminen

Kuva 9-10: Teränvaihtoon valmistautuminen

Säädöt ja asetukset
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Tarvittavat työkalut:
• Kuusiokoloavain 8 mm
• Kiintoavain 22 mm
1. Teränvaihtoon valmistautuminen.
2. Jyrsinsuoja kiinnitetään kiintoavaimella.
3. Avaa kuusiokoloruuvi kuusiokoloavaimella.
4. Poista jyrsinkaran pää ja karan välirenkaat.
5. Poista jyrsintätyökalu, jos olet vaihtamassa tai poista-

massa työkalua.
6. Puhdista jyrsinkara pölystä ja lastuista.

7. Työkalua vaihdettaessa tai asennettaessa:
Aseta jyrsintätyökalu niin syvälle jyrsinkaraan kuin mah-

dollista tärinän välttämiseksi
Aseta niin monta välirengasta, että jyrsinkaranpään ja 

jyrsinkaran väliin jää riittävästi kiristystilaa (noin 8 
mm).

Työkalua poistettaessa: 
Aseta kaikki välirenkaat paikoilleen. Tarkasta, että 
jyrsinkaranpään ja jyrsinkaran väliin jää riittävästi 
kiinnitystilaa (noin 8 mm).

8. Aseta jyrsinkaran pääkappale ja kuusiokoloruuvi 
paikoilleen

9. Kiinnitä kuusiokoloruuvi paikoilleen ja kiristä.
!Kuusiokoloruuvi
"Jyrsinkaran pääkappale
#Välirengas
$Jyrsinkara
%Jyrsintyökalu

Kuva. 9-12: Jyrsinkara

Kuva. 9-13: Jyrsintyökalun asennus

Säädöt ja asetukset

9.7.2 Jyrsintätyökalun asentaminen/purkaminen/vaihtaminen

Vaara! Tapaturmavaara! Jyrsintätyökalut ovat erittäin teräviä. Käsittele jyrsintätyökaluja varoen. Erityisesti 
käsitellessä jyrsintätyökalua paljain käsin.

Kuva 9-14: Väärä työkalun asennus

Vaara! vähimmäiskiristysmomentti 30 Nm!
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Ohje: 
Kone käy ainoastaan, jos koneen rungon sisäpuolella oleva rajakytkin on toiminnassa!
suojakansi ja jyrsimen ovi ovat suljettuna ja säädin keskiasennossa

1. Sulje pöydän aukko asetusrenkailla niin suurelta osin 
kuin mahdollista.

2. Säädä ohjaimet työkalun mukaan.
3. Kallista jyrsinsuojan kantta ja siihen asennettua jyrs-

intäsuojusta eteenpäin.
4. Kiinnitä jyrsinvasteen kansi pyälletyillä ruuveilla.
5. Määritä/aseta kierrosluku.
6. Sulje ovi
7. Käynnistä kone
!Asetusrenkaat
"Jyrsinvasteet
#Jyrsinvasteen kansi
$Pyälletyt ruuvit
%Ovet

Vaara! Tapaturmavaara!
Tarkista jyrsintätyökalun oikea pyörimissuunta!
Työstettävää työkappaletta saa jyrsiä ainoastaan pyörimissuunnan vastaiseen suuntaan!

Kuva 9-18: Väärä pyörimissuunta Kuva 9-17: Huomioi pyörimissuunta!

Säädöt ja asetukset

9.7.3 Varmista käyttövalmius

Kuva 9-16: Varmista käyttövalmius

Kuva 9-15: Varmista käyttövalmius
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9.8.1 Pyörimisnopeuden määrittäminen

Vaara! Tapaturmavaara! / Esinevahinkojen vaara!
Noudata oikeaa sahausnopeutta:
• alle 40 m/s - takaiskuvaara 
• yli 75 m/s - työkalun murtumisvaara 

Vaara! Tapaturmavaara! / Esinevahinkojen vaara!
Kuvaajassa esitettyjä raja-arvoja ei saa ylittää!

1. Määritä oikea karan pöyrimisnopeus tarran avulla. 
Sahausnopeuden on aina oltava 40 ja 75 m/s välillä.

2. Tarkasta seuraavan sivun kuvaajasta karan enimmäiskestävyys (maksimikierrosluku).
3. Aseta määritetty karan pyörimisnopeus.
!Työkalun halkaisija [mm / tuumaa]
"Leikkausnopeus [m/s]
#Karan kierrosluku [rpm]

Kuva 9-19: Pyörimisnopeuden määrittäminen

Säädöt ja asetukset

9.8 Pyörimisnopeuden määrittäminen/säätäminen
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9.8.2 Karan enimmäiskuormitettavuus (maksimikierrosluku)

1. Määritä enimmäiskierrosluku (raja-arvo) työkalun halkaisijan ja teränpituuden perusteella vastaavasta kuvaajasta.
2. Määritä oikea karan pöyrimisnopeus tarran avulla.
3. Aseta määritetty karan pyörimisnopeus.

Kuva 9-20: Kuvaaja - Karan enimmäiskuormitettavuus

Vaara! Tapaturmavaara! / Esinevahinkojen vaara!
Kuvaajassa esitettyjä raja-arvoja ei saa ylittää!

Säädöt ja asetukset
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Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Älä kiristä voimansiirtohihnaa liikaa!
Kiristä kiristysruuvia vain sen verran, että voimanvälitys on riittävä.

Vaara! Tapaturmavaara!
Koneella saa suorittaa korjaustöitä ainoastaan koneen ollessa pysäytettynä!
Kytke kone pois päältä pääkytkimestä.

1. Sammuttaminen pääkytkimestä
2. Työnnä salpa ylös.
3. Avaa ovi ruuvin avulla
4. Löysää hihnankiristysruuvi
5. Aseta hihna sille hihnapyörälle, jossa hihnapyörän 

halkaisija on pienempi: 
Pienentääksesi pyörimisnopeutta:
• ensin vaihda hihna moottorin akselilla
Suurentaaksesi pyörimisnopeutta:
• ensin vaihda hihna jyrsinakselilla

6. Kiristä hihnan kiristysruuvi.
7. Sulje ovi ja kiinnitä ruuvi.
!Moottorin hihnapyörä
"Hihnankiristysruuvi
#Hihna
$Jyrsinkara
%Ovet

9.8.3 Aseta jyrsinkaran kierrosluku

Ohje: Hihnan kireyden säätäminen
Tehdasasetus: 210-230 Hz (Käytä tarkkaa mittalaitetta taajuus tarkistaaksesi asetukset)

Säädöt ja asetukset

Kuva 9-21: Pyörimisnopeus säätäminen
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Karalle asennettu kurso, jonka alapuolelta on poistettu 
välirenkaat ja jonka halkaisija on enintään 100 mm 
voidaan laskea 45°- kulmassa pöytätason alapuolelle. (* 
Ei ole käytettävissä e-classic)

9.8.4 Jyrsinkaran upottaminen

Varoitus! Esinevahinkojen vaara!
Varmista, että työkalu pääsee liikkumaan vapaasti.

Säädöt ja asetukset

Kuva 9-22: Jyrsintäkorkeus

Karalle asennettu kurso, jonka alapuolelta on poistettu 
välirenkaat ja jonka halkaisija on enintään 170 mm void-
aan laskea 90°- kulmassa pöytätason alapuolelle.

Kuva 9-23: Jyrsintäkorkeus
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Ohje: Tue pitkät työkappaleet (esim.: pöydän jatkoksella, tai rullapukeilla).
Pidä lyhyiden ja kapeiden työkappaleiden työstämisessä tarvittavat apuvälineet saatavilla.

10 Käyttö Pyörösahayksikkö

10.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Tapaturmavaara! Asiaton käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja laitevahinkoja. Tästä syystä nämä työt saa 
suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, joka tuntee koneen toiminnan ja toimii turvallisuusoh-
jeita noudattaen.

Ennen työskentelyä
• Tarkasta koneen toiminnot ennen koneen asennusta.
• Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa.
• Huolehdi työpaikan siisteydestä. Mahdolliset vierase-

sineet ym. roskat voivat aiheuttaa vahinkoja.
• Tarkasta, että kaikki turvalaitteet on asennettu oikein.
• Suorita kaikki asennustyöt, kuten työkalunvaihdot, 

ainoastaan koneen ollessa pois päältä
• Käytä koneessa ainoastaan hyväksyttyjä työkaluja.
• Kiristä pyörösahanterän ja piirtoterän kiinnitysruuvit.
• Tarkasta halkaisukiilan säätö
• Käytä ainoastaan teräviä työkaluja ja teriä. Tämä 

vähentää takaiskuvaaraa, joka on vaarana etenkin 
urienjyrsinnässä

• Aseta kierrosluku käytetyn työkalun mukaan
• Asenna purunpoistolaitteet sääntöjen mukaisesti ja 

testaa niiden moitteeton toiminta.
• Työstä vain sellaisia työkappaleita, jotka ovat kunnol-

la tuettuja ja joita voidaan ohjata oikein.
• Tutki työkappaleet huolellisesti vierasesineiden varal-

ta (esim. naulat, ruuvit jne.), jotka voisivat vaikuttaa 
työstöön.

• Tue pitkät työkappaleet (esim.: pöydän jatkoksella, 
tai rullapukeilla).

• Varmista, että työkalu pääsee liikkumaan vapaasti.
• Varmista kunkin laitteen oikea pyörimissuunta.
• Pidä lyhyiden ja kapeiden työkappaleiden työstämi-

sessä tarvittavat apuvälineet saatavilla.
• Tarkista ennen koneen päälle kytkemistä, ettei koneen 

välittömässä läheisyydessä ole ylimääräisiä henkilöitä.

Työskentelyn aikana
• Älä koskaan aseta käsiä pyörösahan tai piirtoterän 

ylitse työkappaleelle
• Työkalun vaihdon tai huollon ajaksi kone on kytkettä-

vä irti virtalähteestä ja varmistettava uudelleenkytkey-
tymisen varalta.

• Suoja- ja turvalaitteita ei saa irrottaa, ohittaa tai 
saattaa käyttökelvottomaksi koneen käytön aikana.

Koneella tai koneen läheisyydessä työskentely edellyttää 
seuraavien kieltojen ehdotonta noudattamista:
• Pitkien hiusten auki pitäminen koneen läheisyydessä 

on ehdottomasti kielletty!
• Käsineiden käyttö konetta käytettäessä on kielletty!

Koneella tai koneen läheisyydessä työskenneltäessä on 
ehdottomasti käytettävä:
• Suojavaatteita, joiden on oltava sopivan kokoisia. 

Korujen, solmion ym. käyttö on kielletty!
• Turvakenkiä Putoavien esineiden ja maassa olevien 

esteiden varalta!
• Kuulosuojaimia Kuulon suojaamiseksi.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Koneen käyttö- ja huonelämpötilan on oltava +10 ja +40°C asteen välillä. 
Muutoin koneen laakerit vahingoittuvat.

Käyttö
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10.2 Käynnistäminen / Koneen sammuttaminen / Pysäyttäminen hätätilanteessa

Vaara! Riittämättön valmistautuminen saattaa johtaa vahingoitumiseen!
Koneen saa kytkeä päälle vain, kun kaikki käsillä olevaan työtehtävään liittyvät edellytykset täyttyvät ja val-
mistelevat työt on tehty. Tämän vuoksi säätöä, muutosasetuksia ja koneen käyttämistä koskevat ohjeet (katso 
vastaavat kappaleet) on ehdottomasti luettava ennen päälle käynnistämistä.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Koneen asiantuntematon käyttö saattaa johtaa koneen vaurioitumiseen. 
Älä paina vihreää painonappia koneen käytön aikana!

Ohje: Jos koneeseen on asennettu mekaaninen piirtoteräyksikkö (lisävaruste), piirtoterä pyörii yhdessä pää-
terän kanssa käynnistyksen jälkeen.

Käynnistäminen
1. Liitä kone verkkovirtaan.
2. Jos käytettävissä: Avaa pääkytkin ja käynnistä (asen-

to „l“).
3. Aseta valitsin asentoon:
•	 Pyörösaha

4. Vain 240 V moottoreissa:
• Paina ohjauspöydän vihreää painonappia ja 

pidä se painettuna.
• Kun kone on saavuttanut maksimikierroslukunsa, 

vapauta painonappi.
 3-vaihemoottrissa

• Paina ohjauspöydän vihreää painonappia ja 
päästä irti.

! Valintakytkin
" Vihreä painin- PÄÄLLE

Koneen sammuttaminen
1. Paina punaista painonappia ja vapauta se.
2. Tarvittaessa sulje kone pääkytkimestä (asento O) ja 

varmista.

§ Punainen painin - POIS

Pysäyttäminen hätätilanteessa: (riippuen varustetasosta)
Paina punaista painonappia tai
Paina hätä-seis-kytkintä.

Kone pysähtyy välittömästi.
Hätä-seis-kytkin vapautetaan kääntämällä sitä.

$ Hätä-seis-kytkin

Kuva 10-1: Vihreä painin- PÄÄLLE

Kuva 10-3: Hätä-seis-kytkin

Käyttö
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Kuva 10-5: Työskentelupaikka/Työskentelyasento

AP1: Työkappaleiden pois ottajan mahdollinen työskente-
lypaikka.

AP2: Työskentelypaikka käytettäessä halkaisuvastetta.
AP3: Päätyöskentelypaikka, jota käytetään kaikissa muis-

sa töissä.

• Putoavien työkappaleiden tai niiden osien aiheutta-
ma loukkaantumisvaara. (esim. leikkuuosiin, oksien, 
puunkappaleiden).

• Poikkisahattujen työkappaleen palasten aiheuttama 
takaiskuvaara

Älä koskaan seiso terän pyöriessä (joko työstön aikana 
tai sahan pyöriessä tyhjäkäynnillä) suoraan sahanterän 
leikkauslinjalla.

Vaara! Tapaturmavaara! 
Putoavien työkalujen ja työkalunosien (esim. leikkuuosien, oksien tai puunkappaleiden) aiheuttama loukkaan-
tumisvaara

Käyttö

10.3 Liukupöydän siirtäminen

Kuva 10-4: Liukupöydän siirtäminen

Käytä liukupöydän siirtämiseen
 • sivukäsivipua tai
 • katkaisuvastetta

! Sivukäsivipu

10.4.1 Työskentelupaikka

10.4 Työstötavat



70

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Käyttö

10.5 Työstötavat

10.5.1 Sallitut työstötavat

Pyörösahaa käytettäessä ainoastaan seuraavat työtavat 
ovat sallittuja
• Särmäys, ainoastaan käytettäessä särmäystukea
• Katkaisu halkaisu- tai poikittaisvasteella
• Halkaisusahaus 90°–45°, halkaisuvasteen ja 

 pysäytetyn liukupöydän kanssa
• Halkaisusahaus 90°–45°, halkaisuvasteen ja 

 liukupöydän kanssa
• Suurten levyjen paloittelu

Pyörösahaa saa käyttää seuraaviin työtekniikoihin aino-
astaan ilman piirtoterää
• Piilosahaus/Liitokset halkaisuvasteella
• Piilosahaus/urat halkaisuvasteella uratyökalujen avul-

la

10.5.2 Kielletyt työstötavat
Pyörösahalla ei saa suorittaa seuraavia töitä:
• Kaikki työskentely ilman tarvittavia vasteita ja apulait-

teita
• Halkaisukiilan poistaminen upotussahausta varten *)

• Piilosahaus *)

*) Saksan ammattiyhdistysliike on sallinut tästä tiettyjä poikkeamia upotussahauksien ja piilosahauksien suhteen
Upotussahaus ja piilosahaus on sallittua, jos siinä noudatetaan ammattiyhdistyksen (BG) vastaavia ohjeita (ZH.I/720).

10.5.3 Perustyöjärjestys

1. Kytke pyörösaha pois päältä ennen työskentelyn aloi-
ttamista

2. Huolehdi, että käytettävissä on riittävästi laskutilaa 
(lisävarusteet)

3. Pidä apuvälineet ulottuvilla
• Työntöpuu; puinen, jossa pidikemagneetit  

(Tuotteen nro 11.2.012)
• Muovinen työnnin (Art.nro: 11.0.010)
• Työnnin tartuntakahvalla (Art.nro 11.1.009)
• Suoja magneettikiinnityksellä (Tuotteen nro: 420-

260)
4. Sahauskorkeuden /sahanterän kallistuskulman ase-

tus.

5. Muuta pyörösahan yläsuojusta kulmasahauksissa 
6. Pöyrösahan yläsuojuksen asentaminen: enintään 5 

mm korkeammalle kuin kappaleen paksuus.
7. Tarvittaessa säädä piirtoterää 
8. Käynnistä pyörösaha ja tarvittaessa piirtoterä vasta 

kun työkappale on asetettu kunnolla sahausta varten.
9. Liu‘uta työkappale tasaisesti sormet yhdessä pyörösa-

hanterän ohi.
10. Käytä sahauksen lopussa työntöpuuta.
11. Kytke kone pois päältä sahauksen jälkeen
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10.5.5 Särmäys
1. Katso perustyöjärjestys. 
2. Asenna särmäystuki:

• Särmäystuki pujota kiristyslaatoilla liukupöydän 
uriin.

• Särmäystuki kiinnitä pyälletyillä ruuveilla li-
ukupöytään.

3. Avaa liukupöydän lukitus ja vedä liukupöytä kokona-
an taakse.

4. Aseta raakalauta sydänpuu alaspäin liukupöydälle ja 
kiinnitä särmäystukeen.

5. Käynnistä pyörösaha.
6. Liu‘uta työkappale tasaisesti sormet yhdessä pyörösa-

hanterän ohi.

! Pyälletyt ruuvit
" Särmäystuki
§ Ura
$ Liukupöydässä

Kuva 10-7: Särmäystuki

Käyttö

10.5.4 Halkaisusahaus

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Aseta pyörösahausvaste haluttuun mittaan
3. Lukitse liukupöytä keskiasentoon
4. Aseta työkappale pyörösahausvastetta vasten.
5. Käynnistä pyörösaha.
6. Kytke piirtoterä tarvittaessa päälle
7. Liu‘uta työkappale tasaisesti sormet yhdessä py-

örösahanterän ohi.

Kuva 10-6: Halkaisusahaus
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Käyttö

10.5.6 Kiilakappaleiden sahaus

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Sahaa kiiloja vain käyttämällä kiilasahauksen 

 apulaitetta.
3. Varusteen leveys on oltava vähintään 120 mm.
4. Työstön ajaksi terän korkeus säädetään vain hieman 

työkappaleen paksuutta suuremmaksi.
5. Teräsuoja lasketaan kiiloja sahattaessa alas ja työk-

appaletta työnnetään apulaitteella.
6. Apulaite on painettava halkaisuvastetta vasten siihen 

asti kunnes läpiajossa työkappaleesta on irrotettu ki-
ilakappale.

Kuva 10-8: Kiilakappaleiden sahaus
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Käyttö

Vaara! Tapaturmavaara! Työstettäessä raskaita työkappaleita ja ennen kaikkea suuria levyjä on välttämätön-
tä käyttää tuettua apusivupöytää!

Kuva 10-9: Sahaaminen apusivupöytää käyttäen

Kuva 10-10: Sahaaminen apusivupöytää käyttäen

10.5.7 Sahaaminen apusivupöytää käyttäen

Karkea leikkaus:
1. Katso perustyöjärjestys.
2. Siirrä halkaisuvaste mahdollisimman kauaksi pyörö-

terästä.
3. Aseta poikittaisvaste haluttuun mittaan
4. Avaa liukupöydän lukitus.
5. Aseta työkappale katkaisuvastetta vasten.
6. Nosta vasteen stoppari kokonaan ylös ja aseta työk-

appaleen päälle (Kuva).
7. Aseta työkappale katkaisuvastetta vasten.
8. Käynnistä pyörösaha.
9. Kytke piirtoterä tarvittaessa päälle
10. Liu‘uta työkappale tasaisesti sormet yhdessä pyörösa-

hanterän ohi.
11. Vedä työkappaletta muutama millimetri poispäin teräs-

tä ja vedä liukupöytä lähtöasentoon

Tarkka leikkaus:
1. Käännä vasteen stoppari alas.
2. Kiinnitä työkappale katkaisuvastetta ja vasteen 

stopparia vasten.
3. Paina työkappaletta katkaisuvastetta vasten.
4. Liu‘uta työkappale tasaisesti sormet yhdessä 

pyörösahanterän ohi.

10.5.8 Katkaisuvasteella sahaaminen

Tämä työkierto tapahtuu liukupöydän ja vasteen avulla. 
Lisäksi voidaan työkappale katkaista poikittaisvasteen 
avulla tarkkaan mittaan.
1. Työkappaleen onnetaan olla katkaisuvastetta vasten 

ja tasaisestti siirretään sahanterän ohi.
2. Liu‘uta työkappale tasaisesti sormet yhdessä 

pyörösahanterän ohi.

Kuva 10-11: Katkaisuvasteella sahaaminen
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10.5.9 Piilosahaus

Kuva 10-12: Piilosahaus

Kuva 10-13: Piilosahaus

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Säädä halkaisuvaste haluttuun mittaan.
3. Lukitse liukupöytä keskiasentoon
4. Aseta sahauskorkeudeksi enintään puolet työkappa-

leen paksuudesta!
5. Valitse sahausjärjestys siten, että sahattu lista irtoaa 

aina liukupöydän puolelle.
 Jos sahattu lista irtoaa pyörösahanterän oikealle puo-

lelle, takaiskuvaaran vuoksi on käytettävä työntöpuu-
ta työkappaleen työntämiseen!

X Työkappaleen paksuus
X/2 Sahauskorkeus

Vaara! Tapaturmavaara!
• Piilosahauksissa on aina käytettävä pyörösahan yläteräsuojaa! Missään tapauksessa ei saa käyttää py-

öröteränsuojaa (joka on kiinnitetty jakoveitseen)!
• Älä siirrä halkaisuvasteen vastekiskoa taaksepäin.
• Älä poista jakoveistä!
• Jos terä nousee rinnakkaisvasteen ohjaimen yläreunan yläpuolelle, ei työkappaleen ohjaus ole enää tur-

vallista. Tässä tapauksessa on käytettävä korkeaa apuvastetta.
• Työstäessäsi pieniä työkappaleita käytä ehdottomasti työntöpuuta, työntötikkua tai syöttölaitetta.

Ruuvaa Sägeboy suuntausvasteeseen tai kiinnitä Säge-
boy kapeaan suuntausvasteeseen mutterin avulla.

Käyttö ja Perusasetus: 
Katso ohjeet sen omasta käyttöohjeesta

!Sägeboy
"Vasteen ohjain
#Erikois-mutteri 

Kuva 10-14: Apuvaste

Ohje: Tapityssuojus ja Terän suojus „Sägeboy“ 
katso: Työkalu- ja lisävarusteluettelo

Käyttö
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10.5.10 Uratyöstöterien käyttö

Kuva 10-15: Uratyöstöterien käyttö

Kuva 10-16: Uratyöstöterien käyttö

Vaara! Tapaturmavaara!
• Piilosahauksissa on aina käytettävä pyörösahan yläteräsuojaa! Missään tapauksessa ei saa käyttää 

pyöröteränsuojaa (joka on kiinnitetty jakoveitseen)!
• Älä siirrä halkaisuvasteen vastekiskoa taaksepäin.
• Jakoveitsen irrottaminen
• Aseta sahauskulmaksi 90°

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Säädä halkaisuvaste haluttuun mittaan.
3. Lukitse liukupöytä keskiasentoon
4. Aseta sahauskorkeudeksi enintään puolet työkappa-

leen paksuudesta!
5. Poikittaisia uria työstettäessä käytä aina sahausvastet-

ta ja liukupöytää (ks. „Katkaisu katkaisuvasteella“.
6. Paina työkappaletta liukupöytää vasten työntäessäsi 

sitä.
 Käytä tarvittaessa epäkeskoa päältäpainajaa. Käyttä-

essäsi epäkeskoa päältäpainajaa, käytä uran jyrsimi-
seen liukupöytää.

Ruuvaa Sägeboy suuntausvasteeseen tai kiinnitä Säge-
boy kapeaan suuntausvasteeseen mutterin avulla.

Käyttö ja Perusasetus: 
Katso ohjeet sen omasta käyttöohjeesta

!Sägeboy
"Vasteen ohjain
#Erikois-mutteri 

Kuva 10-17: Apuvaste

Ohje: Tapityssuojus ja Terän suojus „Sägeboy“ 
katso: Työkalu- ja lisävarusteluettelo

Käyttö
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11.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Tapaturmavaara! Asiaton käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja laitevahinkoja. Tästä syystä nämä työt saa 
suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, joka tuntee koneen toiminnan ja toimii turvallisuusohjeita 
noudattaen.

11 Käyttö - Jyrsinyksikkö

Ennen työskentelyä:
• Ennen koneen käyttöönottoa tarkista koneen 

 toiminnot.
• Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa.
• Huolehdi työpaikan siisteydestä. Mahdolliset vierase-

sineet ym. roskat voivat aiheuttaa vahinkoja.
• Tarkasta, että kaikki turvalaitteet on asennettu oikein.
• Suorita kaikki asennustyöt, kuten työkalunvaihdot, 

ainoastaan koneen ollessa pois päältä
• Käytä koneessa ainoastaan hyväksyttyjä työkaluja.
• Kiristä jyrsinkaran lukitusruuvi.
• Aseta kierrosluku käytetyn työkalun mukaan
• Käytä ainoastaan teräviä työkaluja ja teriä. Tämä 

vähentää takaiskuvaaraa, joka on vaarana etenkin 
urienjyrsinnässä

• Asenna purunpoistolaitteet sääntöjen mukaisesti ja 
testaa niiden moitteeton toiminta.

• Työstä vain sellaisia työkappaleita, jotka ovat kunnol-
la tuettuja ja joita voidaan ohjata oikein.

• Tutki työkappaleet huolellisesti vierasesineiden varal-
ta (esim. naulat, ruuvit jne.), jotka voisivat vaikuttaa 
työstöön.

• Varmista, että työkalu pääsee liikkumaan vapaasti.
• Tarkista jyrsintätyökalun oikea pyörimissuunta
• Tarkista ennen koneen päälle kytkemistä, ettei koneen 

välittömässä läheisyydessä ole ylimääräisiä henkilöitä.

Työskentelyn aikana
• Työkalun vaihdon tai huollon ajaksi kone on kytkettä-

vä irti virtalähteestä ja varmistettava uudelleenkytkey-
tymisen varalta.

• Suoja- ja turvalaitteita ei saa irrottaa, ohittaa tai 
saattaa käyttökelvottomaksi koneen käytön aikana

• Putoavien työkalunosien (kuten leikkuuterien) aiheut-
tama loukkaantumisvaara.

Koneella tai koneen läheisyydessä työskentely edellyttää 
seuraavien kieltojen ehdotonta noudattamista:
• Pitkien hiusten auki pitäminen koneen läheisyydessä 

on ehdottomasti kielletty!
• Käsineiden käyttö konetta käytettäessä on kielletty!

Koneella tai koneen läheisyydessä työskenneltäessä on 
ehdottomasti käytettävä:
• Suojavaatteita, joiden on oltava sopivan kokoisia. 

Korujen, solmion ym. käyttö on kielletty!
• Turvakenkiä - Putoavien esineiden ja maassa olevien 

esteiden varalta!
• Kuulosuojaimia - Kuulon suojaamiseksi

Ohje: Apuvälineet:

Tue pitkät työkappaleet. 
(esim. pöydän jatkoksella, tai rullapukeilla)

Pidä lyhyiden ja kapeiden työkappaleiden työstämisessä tarvittavat apuvälineet saatavilla. 
(esim.: Työntökahva, Kiinnitin)

Vastetta vasten tehtävien suurien kappaleiden tai sarjojen jyrsintöjen yhteydessä suositellaan syöttölaitteen 
käyttöä.

Käyttö
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11.2 Käynnistäminen / Koneen sammuttaminen / Pysäyttäminen hätätilanteessa

Vaara! Riittämättön valmistautuminen saattaa johtaa vahingoitumiseen!
Koneen saa kytkeä päälle vain, kun kaikki käsillä olevaan työtehtävään liittyvät edellytykset täyttyvät ja val-
mistelevat työt on tehty. Tämän vuoksi säätöä, muutosasetuksia ja koneen käyttämistä koskevat ohjeet (katso 
vastaavat kappaleet) on ehdottomasti luettava ennen päälle käynnistämistä.

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Koneen asiantuntematon käyttö saattaa johtaa koneen vaurioitumiseen. 
Älä paina vihreää painonappia koneen käytön aikana!

Käynnistäminen
1. Liitä kone verkkovirtaan.
2. Jos käytettävissä: Avaa pääkytkin ja käynnistä (asen-

to „l“).
3. Aseta valitsin asentoon:
•	 jyrsimen pyörimissuunta vasemmalle
•	 jyrsimen pyörimissuunta oikealle

4. Vain 240 V moottoreissa:
• Paina ohjauspöydän vihreää painonappia ja 

pidä se painettuna.
• Kun kone on saavuttanut maksimikierroslukunsa, 

vapauta painonappi.
 3-vaihemoottrissa

• Paina ohjauspöydän vihreää painonappia ja 
päästä irti.

! Valintakytkin
" Vihreä painin- PÄÄLLE

Koneen sammuttaminen
1. Paina punaista painonappia ja vapauta se.
2. Tarvittaessa sulje kone pääkytkimestä (asento O) ja 

varmista.

§ Punainen painin - POIS

Pysäyttäminen hätätilanteessa: (riippuen varustetasosta)
Paina punaista painonappia tai
Paina hätä-seis-kytkintä.

Kone pysähtyy välittömästi.
Hätä-seis-kytkin vapautetaan kääntämällä sitä.

$ Hätä-seis-kytkin

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Koneen käyttö- ja huonelämpötilan on oltava +10 ja +40°C asteen välillä. 
Muutoin koneen laakerit vahingoittuvat.

Kuva 11-1: Vihreä painin- PÄÄLLE

Kuva 11-3: Hätä-seis-kytkin

Käyttö
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• Loukkaantumisvaara putoaviin työkaluihin ja niiden 
osiin (esim. leikkuuosiin, oksiin, poisleikattuihin kap-
paleisiin).

• Työskentele aina oikealta vasemmalle seisoen ko-
neen edessä.

• Poikkeus: Erityistapauksissa (esim. kaarijyrsinnässä, 
jossa jyrsintäsuunta on myötäpäivään) työskentele 
vasemmalta oikealle.

11.3.2 Sallitut työstötavat

11.3.3 Kielletyt työstötavat

Jyrsinyksiköllä saa suorittaa ainoastaan seuraavanlaisia töitä:

• Profiilien ja pitkittäissivujen jyrsintä (jyrsinvasteen käyttö)
• Upotusjyrsintä (jyrsinvasteen käyttö)
• Kaarien jyrsintä (käytä kaaren jyrsintälaite)
• Tapitus- ja uritusjyrsintä sekä upotusjyrsintä (käyttäen tapitus- ja uritussuojusta)
• Korkeakierroskaran käyttö
• Syöttölaitteen käyttö

Jyrsinyksiköllä ei saa suorittaa seuraavanlaisia töitä:

• Kaikki työt ilman jyrsintävastetta, kaarijyrsintävastetta tai uritussuojusta
• Samansuuntaisjyrsintä (jyrsintäsuunta on sama kuin syöttösuunta)
• Suurempien kierroslukujen tai halkaisijoiden käyttö kuin kierroslukukuvaajassa on esitetty
• Uritustyöt käyttäen pyörösahaterää
• Liian suurien työkalujen käyttö supistusholkkien avulla

Vaara! Tapaturmavaara! 
Putoavien työkalujen ja työkalunosien (esim. leikkuuosien, oksien tai puunkappaleiden) aiheuttama loukkaan-
tumisvaara

11.3.1 Työskentelupaikka

11.3 Työstötavat

Kuva 11-4: Työskentelupaikka/Työskentelyasento

Käyttö



79

!
"

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

11.3.4 Perustyöjärjestys

1. Kytke kone pois päältä ennen työskentelyn aloittami-
sta.

2. Huolehdi, että käytettävissä on riittävästi laskutilaa 
(lisävarusteet)

3. Pidä apuvälineet ulottuvilla: 
(Katso FELDER -tuoteluettelo)
• Työntökeppi; puinen, jossa pidikemagneetit
• Työntökeppi; muovinen
• Työntökahva

4. Riippuen koneen edeltävästä käyttötarkoituksesta tee 
tarvittavat muutokset:
• Asenna jyrsintyökalu.
• Asenna jyrsintäsuojus.

5. Aseta jyrsintäkorkeus ja/tai -kulma.
6. Varmista, että purunpoisto on liitetty koneeseen.
7. Kytke jyrsin päälle vasta kun työkappale on asetettu 

oikein jyrsintäasentoon. 
8. Liu‘uta työkappaletta jyrsittäessä tasaisesti sormet 

yhdessä jyrsintyökalun ohi.
9. Käytä jyrsinnän lopussa tarvittaessa työntökeppiä.
10. Kun jyrsintä on valmis, kytke kone pois päältä.

11.3.5 Pitkittäissivujen ja profiilien jyrsintä

Vaara! Tapaturmavaara! 
Käytä profiilien jyrsinnässä aina turvavasteita! 
Käytä työkappaleen lopussa työntötikkua tai työntökappaletta.

Kuva 11-5: Pituussuuntainen jyrsintä

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Aseta takarajoitinpalkki tarkasti jyrsintyökalun leikkuu-

kehälle.
3. Säädä lastunpaksuus eturajoitinpalkilla.
4. Aseta jyrsintäkorkeus ja/tai -kulma. 

Jyrsintäsuojuksen säätäminen.
5. Paina työkappale vastetta ja jyrsintäpöytää vasten ja 

liu‘uta se sormet yhdessä jyrsinterän ohi.
6. Kun et enää työskentele, sammuta kone ja varmista 

uudelleenkäynnistymisen varalta.

!Vastelevy (vastaanottopuoli)
"Vastelevy (syöttöpuoli)

Kuva 11-6: Profiilien jyrsintä

Ohje: Korkeudensäädön avulla ja käytettäessa erilaisia jyrsintyökaluja sekä profiiliteriä saadaan lukematto-
mia muotomahdollisuuksia. Profiilien jyrsintä tapahtuu samoin kuin pitkittäissivujen jyrsintä.

Käyttö



80

!
"

#

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

Ohje: Työkappaleen taakse on asetettava puulaminaattilevy, jotta työkappale ei rispaannu tapitettaessa.

11.3.6 Tapitus- ja uritusjyrsintä

Kuva 11-7: Uritusjyrsintä

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Asenna tapitussuojukset sekä yläsuojalevy (lisävaru-

ste).
3. Kiristä työkappale epäkeskokiinnittimellä läheltä ter-

än leikkauskehää yläsuojan edestä.
4. Aseta tapitussuojan kansi niin lähelle työkappaletta 

kuin mahdollista.
5. Aseta oikea, alhainen kierrosluku.
6. Liu‘uta työkappale liukupöydällä jyrsinterän ohi.
7. Kun et enää työskentele, sammuta kone ja varmista 

uudelleenkäynnistymisen varalta.

!Jyrsin suojassa
"Epäkeskokiinnitin
#Siirtolevy

11.3.7 Upotusjyrsintä

Ohje: Tämä työvaihe on tarpeellinen, jos työkappaletta ei jyrsitä koko pituudelta.

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Varmista, että jyrsinvasteen ohjaimet ovat samassa 

linjassa. Säädä tarvittaessa.
3. Lukitse liukupöytä.
4. Siirrä liukupöydän katkaisuvastetta jyrsintävasteen 

ohjaimeen saakka ja kiinnitä.
5. Aseta työkappale katkaisuvastetta vasten ja paina se 

varovasti kiinni pyörivään työstöterään.
6. Kun työkappale on jyrsintävasteen ohjainta vasten, 

paina työkappaletta vastetta ja jyrsintäpöytää vasten 
ja liu‘uta se sormet yhdessä jyrsinterän ohi.

7. Kun et enää työskentele, sammuta kone ja varmista 
uudelleenkäynnistymisen varalta.

Kuva 11-8: Upotusjyrsintä

Vaara! Tapaturmavaara! Katkaisuvaste toimii takaiskuvarmistimena. Koneessa voidaan käyttää myös muuta 
takaiskuvarmistinta..

Käyttö
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11.3.8 Muotojyrsintä/kaarijyrsintä

Ohje: Tätä työtapaa (jota nimitetään joko muoto- tai kaarijyrsinnäksi) käytetään, jos halutaan jyrsiä kaarevia 
työkappaleita.

EURO-muotojyrsintäsuojus (Tuotteen nro: 400-610) sekä 
16 mm puulaminaattilevystä tehtyä mallinetta.

Käytä työkalun halkaisijaan sopivia vasterenkaita.
1. Katso perustyöjärjestys.
2. Kiinnitä EURO-muotojyrsintäsuojus molemmilla ru-

uveilla koneen pöytään.
3. Aseta törmäyssuojan ja ohjausrenkaan korkeuerok-

si 1-2 mm rako.
4. Sovita teräsuojus pyälletyillä ruuveilla työkappaleen 

paksuuteen sopivaksi.
5. Avaa pyälletyt ruuvit, aseta harja vasterenkaan etum-

maiseen asentoon ja kiristä pyälletyt ruuvit.

!Pyälletty ruuvi "Pyälletty ruuvi
#Pyälletty ruuvi $Ruuvit
%Harja  &Törmäyssuoja
/Vasterengas  *Terän suojus

6. Kiinnitä työkappale mallineeseen (esim. vipukiinnitti-
millä). 
Liimaamalla hiomapaperia mallineen pintaan estät 
työkappaleen liukumista.

7. Vie malline ja siihen kiinnitetty työkappale ohjausli-
staa pitkin jyrsimen ohi 
Paina samalla mallinetta ohjausrengasta tai ohjain-
silmää vasten.

8. Kun et enää työskentele, sammuta kone ja varmista 
uudelleenkäynnistymisen varalta.

!työkappale
"Malline
#vipukiinnitin

Kuva. 11-9: Muotojyrsintä/kaarijyrsintä

Kuva. 11-10: Malline vipukiinnittimillä

Käyttö
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11.3.9 Jyrsintä syöttölaitteen avulla

Kuva. 11-11: Jyrsintä syöttölaitteen avulla

1. Katso perustyöjärjestys.
2. Tarvittaessa asenna syöttölaite.
3. Säädä syöttölaite.
4. Kun et enää työskentele, sammuta kone ja varmista 

uudelleenkäynnistymisen varalta.

11.3.10 Jyrsintä korkeakierroskaralla

Kuva. 11-12: Korkeakierroskara

Koneessa voi olla lisävarusteena korkeakierroskara.
1. Katso perustyöjärjestys.
2. Käytä suojavarustuksena joko jyrsintävastetta tai 

EURO-muotojyrsintäsuojusta.
3. Paina työkappale vastetta ja jyrsintäpöytää vasten ja 

liu‘uta se sormet yhdessä jyrsinterän ohi.
4. Kun et enää työskentele, sammuta kone ja varmista 

uudelleenkäynnistymisen varalta.

Ohje: Korkeakierroskara soveltuu erinomaisesti esim. sinkkaus- tai kopiojyrsintään. Käytä ainoastaan valmi-
stajan alkuperäisiä työstöteriä.

Käyttö
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Kunnossapito

12 Kunnossapito

12.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Tapaturmavaara! Koneeseen asiantuntemattomasti tehdyt huoltotyöt voivat aiheuttaa vakavia  
henkilö- tai esinevahinkoja Tästä syystä nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, 
joka tuntee koneen toiminnan ja toimii turvallisuusohjeita noudattaen.

• Ennen työn aloittamista kone on sammutettava ja varmi-
stettava uudelleenkäynnistymisen varalta.

• Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa.
• Huolehdi työpaikan siisteydestä. Mahdolliset vierasesi-

neet ym. roskat voivat aiheuttaa vahinkoja.

• Aseta huollon jälkeen suojavarusteet takaisin paikoil-
leen ja varmista niiden toimivuus.

12.2 Huoltosuunnitelma

Ohje: Hoito- ja puhdistusaineita on saatavissa lisävarusteina (HAMMER-tuoteluettelo).

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköasennustöitä saa tehdä vain valtuutettu ammattihenkilö  turval-
lisuusmääräysten mukaisesti.

Huoltoväli Rakenneosa Tehtävä työ
Päivittäin Saha Puhdista pölystä ja lastuista

Pöytäpinnat Puhdista pölystä ja lastuista Poista 
pihkajäänteet

Ohjauspinnat Puhdista pölystä ja lastuista Poista 
pihkajäänteet

Purunpoistovarustus Tarkasta puutteiden varalta
Viikoittain Saha Puhdista perusteellisesti

40 käyttötunnin välein, vähintään 
kerran kuukaudessa

Korkeuskaran ja kallistettavan karan Voitelu.

Kuukausittain Käyttöhihna Tarkista, tarvittaessa kiristä tai vaihda

Piirtoterähihna Tarkista
Purunpoistovarustus Tarkista toiminta

Neljännesvuosittain  
(viimeistään käynnin vaikeutuessa)

Jyrsinkarapesä ja Kallistussegmentit Voitelu.

Puolivuosittain Harjalista (tukivarsi) Puhdista, tarvittaessa vaihda uuteen
Kulumisen mukaan Kaavin (rullakehyksessä) Vaihda uuteen
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12.3 Ohjauspintojen puhdistaminen

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Puhdista ohjauspinnat pölystä ja lastuista.
3. Pihkan poisto. Irrotusaineen Art.nro 10.0.022 (0,5 l 

Suihkepullo) tai 10.0.023 (3,0 l)

! Ohjauspinnat

Kuva 12-1: Ohjauspintojen puhdistaminen

12.4 Jyrsinkaran voitelu

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

Korkeuden säätökaran voitelu:
2. Käännä pyörösaha/jyrsin ylimpään asentoon
3. Voitele korkeuden säätökara rungossa olevan aukon 

kautta tavallisella konerasvalla.
4. Käännä pyörösaha /jyrsin ensin alimpaan ja sitten 

ylimpään asemaan.

Kallistuskaran voitelu:
5. Kallista pyörösaha/jyrsin 45° kulmaan.
6. Voitele kallistuskara rungon aukon kautta tavallisella 

konerasvalla.
7. Kallista pyörösaha/jyrsin 90° kulmaan - sitten jälleen 

45° asemaan.
! Korkeuden säätökara
" Kallistuskara

Kunnossapito

Kuva 12-2: Korkeuden säätökara/Kallistuskara
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Kunnossapito

12.5 Voimansiirtohihnan kiristäminen/vaihtaminen

12.5.1 Käyttöhihnan kiristäminen

Kuva 12-3: Käyttöhihnan kiristäminen

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Irrota ruuvit ja poista suojalevy.
3. Löystytä mutteri ja kierretappi.
4. Kiristä voimansiirtohihnaa kiristysruuvilla.
5. Kiristä kierretappi ja mutteri.
6. Aseta suojalevy paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla.

! Kiristysruuvi
" Käyttöhihna
# Kierretappi
$ Mutteri
% Suojalevy
& Ruuvit

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Älä kiristä voimansiirtohihnaa liikaa! Kiristä kiristysruuvia vain sen verran, 
että voimanvälitys on riittävä.

12.5.2 Käyttöhihnan vaihtaminen

Kuva 12-4: Käyttöhihnan vaihtaminen

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Irrota ruuvit ja poista suojalevy.
3. Löystytä mutteri ja kierretappi.
4. Löysennä vanhaa käyttöhihnaa kiristysruuvin avulla
5. Irrota vanha voimansiirtohihna.
6. Kiinnitä uusi voimansiirtohihna paikoilleen:

• Ripusta ensin käyttömoottoriin.
• Vedä käyttömoottori käyttöhihnan avulla ylös.
• Aseta käyttöhihna pyörösahan akselille.

7. Kiristä voimansiirtohihna kiristysruuvilla.
9. Aseta suojalevy paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla.

! Kiristysruuvi  $Mutteri
" Käyttöhihna  %Suojalevy
# Kierretappi  &Ruuvit

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! Älä kiristä voimansiirtohihnaa liikaa! Kiristä kiristysruuvia vain sen verran, 
että voimanvälitys on riittävä.
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12.6 Piirtoterähihnan tarkistaminen

Kuva 12-5: Piirtoterähihna

Piirtoterän hihna on jousijännitteinen eikä sitä näin ollen 
tarvitse huoltaa.

Jos kuukausittaisen tarkastuksen yhteydessä löytyy särö 
tai sivusuunnassa halkeamia, on viallinen hihna vaih-
dettava (asennusohje „piirtoteräyksikkö“).

! Piirtoterähihna

12.7 Apusivupöydän teleskooppikannatinvarren harjalistan  puhdistaminen/ vaihtaminen

Kuva 12-6: Harjalista (tukivarsi)

1. Puhdista harjalista ja tarkista sen kuluneisuus.
2. Jos harjalista on kulunut, toisin sanoen liukujohdetta 

ei enää pysty puhdistamaan, harjalista täytyy vaih-
taa
• Irrota kuusioruuvi ja aluslaatta tukivarresta.
• Poista kulunut harjalista.
• Aseta uusi harjalista paikoilleen.
• Kiinnitä tukivarteen kuusioruuvilla ja aluslaatalla.

! Tukivarsi
" Kuusioruuvi
# Aluslaatta
$ Harjalista
% Liukujohde

Kunnossapito
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Kunnossapito

12.8 Liukupöydän kaapimen (rullakehyksen) uusiminen

Kuva 12-7: Kaavin

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Liukupöydän irrottaminen.
3. Irrota ruuvit ja poista kuluneet pyyhkimet.
4. Asenna uudet pyyhkimet ja kiinnitä ruuvit.
5. Liukupöydän asentaminen.

! Pultit
" Kaavin

12.9 Liukupöydän irrottaminen

Kuva 12-8: Perusrata

Perusradalla, siinä sivussa liukupöytää, josta perusrataa 
työnetään:
1. Irrota pallokantaruuvit ja peruspöydän peitinlevy.
2. Poista kuusiokoloruuvit ja aluslevyt.
3. Irrota uppokantaruuvit.

! Perusrata
" Aluslaatat
# Kuusiokoloruuvit
$ pallokantaruuvi
% Perusradan suojus
& Uppokantaruuvit

Kuva 12-9: Liukupöytä

Vastakkaisessa liukupöydän sivussa:
4. Irrota pallokantaruuvit ja liukupöydän peitelevy. 
5. Irrota uppokantaruuvit.
6. Pidä mutterista kiinni ja avaa ruuvi.
7. Irrota mutterit, pultit ja laakeriakselit.

/ Liukupöydän päätysuoja BMUppokantaruuvi
* Liukupöytä BNUppokantaruuvit
) Laakerin akseli BOpallokantaruuvi
BL Kuusiokantamutteri
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Kuva 12-10: Perusrata/Liukupöytä

Siinä sivussa, jossa perusrata työntää liukupöytää
8. Vedä liukupöytä perusradasta.

! Perusrata
" Liukupöytä

12.10 Liukupöydän asentaminen

Kuva 12-11: Rullakehys

1. Tarkasta kiinteän sivun laakerikehikon kaapimet.
2. Tarkasta laakerikehän laakerien toimivuus.
3. Vedä kehäpelti laakerikehineen puoliksi perusradan 

johteiden päälle.
4. Liukupöytä vefetään laakerikehän päälle.
5. Työnnä liukupöytää muutama senttimetri perusradan 

johteiden yli.
6. Työnnä liukupöytää perusradan päälle; huomioi, että 

seuraava laakerikehikko siirtyy siististi perusradan ja 
liukupöydän väliin.

7. Työnnä liukupöytä kokonaan perusradan päälle.

! Perusrata
" Laakerikehä
# Kehyslevy
$ Kaavin

Ohje: Laakerikehien määrä ja kehäpeltien pituus riippuvat liukupöydän pituudesta.

Kunnossapito
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Kuva 12-12: Perusrata

Perusradassa:
8. Kiristä ruuvit.
9. Kuusiokoloruuvit ja aluslevyt kiinnitetään.
10. Kiinnitä peruspöydän suoja pallokantaruuveilla.

& Aluslaatat
/ Kuusiokoloruuvit
* pallokantaruuvi
) Perusradan suojus
BL Uppokantaruuvit

Vastakkaisessa liukupöydän sivussa:
11. Kiinnitä akseli ruuvin ja mutterin avulla.
12. Kiristä ruuvit.
13. Kiinnitä liukupöydän päätylevy pallopääruuveilla.

BM Liukupöydän päätysuoja
BN Laakerin akseli
BO Kuusiokantamutteri
BP Uppokantaruuvi
BQ Uppokantaruuvit
BR pallokantaruuvi

Kuva 12-13: Liukupöytä

Kunnossapito

12.11 Jyrsinkarapesän ja kallistussegmenttien voitelu

Kuva 12-14: Jyrsinkarapesä

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Nosta jyrsin kokonaan ylös ja aseta se 90°-asentoon.
3. poista lastut, pöly ja rasvan jäänteet.
4. Voitele vasen ja oikea kallistussegmentti sekä 

jyrsinkarapesä konerasvalla.
5. Liikuta jyrsintä useita kertoja ylös ja alas.
6. Liikuta jyrsintä useita kertoja 45°-asennosta 

90°-asentoon ja takaisin.
7. Toista voitelu tarvittaessa.

!Jyrsinkarapesä
"Oikealle
#Vasemmalle
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Häiriötilanteet

13 Häiriötilanteet

13.1 Turvallisuusohjeet

Vaara! Tapaturmavaara! Asiaton toiminta koneella voi aiheuttaa vakavia henkilö- tai laitetapaturmia. Tästä 
syystä nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu, asiaan perehtynyt  henkilö, joka tuntee koneen toiminnan ja 
toimii turvallisuusohjeita noudattaen.

Vaara! Sähkövirran aiheuttama vaara! Sähköasennustöitä saa tehdä vain valtuutettu ammattihenkilö  turval-
lisuusmääräysten mukaisesti.

13.2 Häiriön selvitys

Perussääntönä on:
• Häiriötilanteissa, jotka voivat aiheuttaa välitöntä 

vaaraa henkilöille tai vaarantaa käyttöturvallisuuden, 
kone on pysäytettävä välittömästi HÄTÄ-SEIS-kytkime-
stä.

• Irrota kone virtalähteestä ja varmista uudelleenkäyn-
nistymisen varalta

• Ilmoita asiasta välittömästi työpaikan vastuuhenkilölle
• Ainoastaan ammattitaitoinen ja valtuutettu henkilö 

saa tutkia häiriön syyn ja korjata konetta

13.3 Häiriön poiston jälkeinen toiminta

Ennen koneen uudelleenkäynnistämistä varmista, että
• Ammattitaitoinen ja valtuutettu henkilö on korjannut 

häiriön ja häiriön aiheuttajan,
• Kaikki turvalaitteet on asennettu määräysten mukaise-

sti paikoilleen ja ne toimivat moitteettomasti.,
• Koneen vaara-alueella ei ole ihmisiä

Vaara! Tapaturmavaara!
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Tarvittavat työkalut:
 • 2 kpl Kiintoavain 10 mm

Kallista pyörösahausvaste winner
1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 

varalta.
2. Kallista halkaisuvastetta
3. Pidä kiintoavaimella kiinni sisällä olevasta ruuvista.
4. Avaa ulkopuolella olevat mutterit kiintovaimella.
5. Siirrä rulla pitkään uraan.
6. Kiristä ulkopuoliset mutterit
7. Kallista rinnakkaisvaste takaisin.
8. Tarkasta korkeusasetukset, tee tarvittaessa muutokset. 

! Halkaisuvaste
" Rulla
#Mutteri (sisäpuolella)
$Mutteri (ulkopuolella)

Häiriötilanteet

13.4 Häiriöt, aiheuttajat ja toimintaohjeet

13.5 Halkaisuvasteen ohjainkorkeuden säätäminen

Kuva 13-1: Halkaisuvasteen ohjainkorkeuden säätäminen

Häiriö Syy Korjaus
Kone ei käynnisty Työntökansi auki 

Turvakatkaisin  
lauennut

Varmista käyttövalmius

Virhe sähköliitännässä Tarkista sähköliitäntä (syöttöjohto, 
varokkeet) 

Pääkytkin pois päältä (asento O) Kytke pääkytkin päälle (asento I)
Hihna vinkuu käynnistettäessä tai sen 
lähtiessä liikkeelle

Hihna liian löysällä Käyttöhihnan kiristäminen
Käyttöhihna kulunut Käyttöhihnan vaihtaminen
Piirtoterän hihna kulunut Vaihda piirtoterähihna

Moottori pyörii, mutta terä ei liiku Käyttöhihna repeytynyt Vaihda käyttöhihna
Halkaisuvasteen korkeus koneen pöy-
dällä ei ole oikea

Korkeusasetus siirtynyt Säädä ohjaimen korkeutta 

Halkaisuvasteen kääntökulma ei ole 
oikea.

Kulman asetus muuttunut Säädä/korjaa halkaisuvasteen 
kulma

Liukupöydän koko sahauspituus ei ole 
käytössä

Liukupöydän rullakehä on siirtynyt. Korjaa liukupöydän rullakehä.
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13.7 Liukupöudän rullakehän oikaiseminen

Jos liukupöydällä tehdään vain lyhyitä työliikkeitä, 
saattaa rullakehys siirtyä ajanmyötä paikaltaan. Näin 
koko sahauspituutta ei enää saavuteta.

Korjaus:
1. Työnnä liukupöytä lujasti esteen yli pääteasentoonsa 

vasteeseen asti.
2. Työnnä liukupöytä sitten lujasti toiseen suuntaan 

pääteasentoonsa vasteeseen asti.

13.6 Säädä/korjaa halkaisuvasteen kulma

Tarvittavat työkalut
 • 2 kpl Kiintoavain 13 mm

Kuva 13-2: Tarkista halkaisuvasteen kulma

Kuva 13-3: Säädä halkaisuvasteen kulma

mahdollista vain varustuksella: B3 winner 

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Tarkasta ohjaimen kulma, säädä tarvittaessa.
3. Irrota ohjain.
4. Kallista halkaisuvastetta
5. Säätö suuntaan „A“:

• Kiinnitä ruuvi kiintoavaimella.
• Avaa sisällä oleva mutteri kiintoavaimella.
• Käännä ruuvia ½ kierrosta ulospäin.
• Kiinnitä sisäpuolella oleva mutteri.

6. Säätö suuntaan „B“:
• Kiinnitä ruuvi kiintoavaimella.
• Avaa sisällä oleva mutteri kiintoavaimella.
• Käännä ruuvia ½ kierrosta ulospäin.
• Kiinnitä sisäpuolella oleva mutteri.

7. Asenna ohjain.
8. Kallista rinnakkaisvaste takaisin.
9. Kulman säätö tarkastetaan suorallakulalla, 

tarvittaessa säädetään vielä uudelleen.

!Ohjain
"Halkaisuvaste
#Ruuvi - Säätö suuntaan „A“
$Ruuvi - Säätö suuntaan „B“
%Mutteri

Häiriötilanteet
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13.9 ammattilais-pyörösahan (Lisävatuste)

13.9.1 Pyörösahausvasteen korkeuden säätäminen

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Irrota vastamutteri.

3. Korjaa vasteen korkeutta säätöruuvilla.

4. Kiristä vastamutteri.

5. Tarkasta korkeusasetukset, tee tarvittaessa muutokset. 

!Säätöruuvi
"Vastamutteri

Kuva 13-5: Pyörösahausvasteen korkeuden säätäminen

Kallista pyörösahausvaste winner
1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 

varalta.
2. Pidä kiinni sisäpuolisesta mutterista kiintoavaimella.
3. Avaa vastamutteri kiintoavaimella.
4. Käännä sisäpuolista mutteria ½ kierrosta 

myötäpöivään.
5. Kiristä vastamutteri.
6. Tarkista kiristysvoiman asetus, säädä tarvittaessa.

!Mutteri
"Vastamutteri

Varoitus! Esinevahinkojen vaara! 
Tee säätö vain, jos halkaisuohjaimen kiinnitysvoima ei ole riitävä. Liian voimakas  kiinnitysvoima vahingoit-
taa halkaisuvastetta ja vasteen kiinnitystä.

Kuva 13-4: Säädä halkaisuvasteen kiinnitysvoima

13.8 Säädä halkaisuvasteen kiinnitysvoima

Häiriötilanteet



94

!

#

#

"

"
"!

!

"

#

$

Saha-jyrsin yhdistelmäkone
B3 / B3 e-classic

1. Sammuta kone

2. Kiristä pyälletyt ruuvit.

3. Avaa lukitusvipu.

4. Käännä pyällettyä kahvaa, kunnes kierretanko on 
pitkittäisreiän keskellä

5. Kiinnitä kiinnitysvipu.

6. Avaa pyälletyt ruuvit.

!Pyälletty ruuvi
"Pyälletty kahva
#Lukitusvipu
$Kierretanko

Kuva 13-6: Hienosäätö

13.9.2 Hienosäädä pyörösahausvastetta

Tarvittavat työkalut:
 2 x Kuusiokoloavain 3 mm / 4 mm

1. Sammuta kone ja varmista uudelleenkäynnistymisen 
varalta.

2. Avaa lukitusvipu.

3. Irroita kiinnitysruuvi (2 x) 
(Kuusiokoloavain 3 mm)

4. Kierrä molempia säätöruuveja tasavertaisesti 
kahdella kuusiokoloavaimella (4mm). (kummallakin 
puolella)

5. Kiristä kiinnitysruuvit (2 x)

6. Tarkista kiristysvoiman asetus, säädä tarvittaessa.

!Lukitusvipu
"Lukitusruuvit
#Säätöruuvit

13.9.3 Säädä halkaisuvasteen kiinnitysvoima 

Kuva 13-7: Halkaisuvaste - Vakiovaruste

Kuva 13-8: Halkaisuvaste - Hienosäätö

Häiriötilanteet
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