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1. RISICO’S 

- Contact met zaagblad                                      -  Inademen houtstof 

- Wegspringende delen                                      -  Brand 
 

2. GEBRUIKINSTRUCTIES 

VOORBEREIDING 

1. Richt de werkplek zodanig in dat er voldoende ruimte is om de werkzaamheden uit te voeren 

2. Stel een geschikte brandblusser (schuim, ABC-poeder enkel bij gebruik binnen) op in de onmiddellijke 

nabijheid van de zaag. 

3. Controleer de algemene staat van de afkortzaag (bij uitgeschakelde machine)  

a. Stekker en voedingskabel vertonen geen beschadigingen 

b. Stabiel opgesteld  

c. Zaagblad en beschermkap zijn aanwezig, functioneren en vertonen geen zichtbare gebreken of 

beschadigingen 

d. Functioneren van aan-/uit- knop en noodstop (indien aanwezig) 

4. Controleer de netheid van zaagoppervlak en omgeving 

5. Controleer het te zagen stuk op nagels en andere onzuiverheden, verwijder indien nodig 

6. Ondersteun lange werkstukken met een steunrol 

7. Stel het toerental in afhankelijk van het materiaal, dikte, nauwkeurigheid of omstandigheden 
 

GEBRUIK  

1. Zet de stofafzuiging (indien aanwezig) aan. 

2. Gebruik de juiste PBM’s (zie 3) 

3. Draag geen handschoenen tijdens het bedienen van de zaag, wel bij het plaatsen en wegnemen van hout. 

4. Leg het te zagen hout op de juiste lengte onder het zaagblad 

5. Neem een stabiele positie in voor de zaagtafel, houd het hout vast met 1 hand 

6. Druk de startknop in en trek de bedieningshendel naar beneden, totdat het hout volledig doorgezaagd is. 

7. Laat de bedieningshendel volledig naar boven komen vooraleer het hout te verwijderen. 

8. Breng je vingers nooit onder de draaiende zaag 

9. Verzaag geen te kleine (kunnen wegvliegen) of te grote stukken (zijn onstabiel) 

10. Stapel geen stukken op de tafel 
 

NA GEBRUIK  

1. Verwijder de restproducten 

2. Tafel reinigen met handborstel 

3. Omgeving reinigen met veegborstel en vuil in vuilbak gooien 

4. Schakel de machine uit en trek de stekker uit 
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FOTO’S/ TEKENINGEN 

 

                             

 

 

  
 

 

3. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

 

 
 

4. AANDACHTSPUNTEN 

 

 

 

- Gebruik altijd een scherp zaagblad met aangepaste vertanding 

- Altijd zaagblad gebruiken aangepast aan de dikte van het werkstuk     

- Hou de ruimte rond de tafelzaag rein, verwijder tijdig zaagsel en houtresten 

- Gebruik altijd de nodige PBM’s 

 

- Werk nooit met loshangende kledij of haren 

- Draag geen handschoenen bij het bedienen van de zaag 

- Verwijder nooit beschermkappen of andere veiligheden 

- Blokkeer nooit de bediening in werkende stand  

- Reinig nooit de tafel met de hand of met de mouw 

- Laat u niet afleiden door uw omgeving 
 

P2 

Indien geen stofafzuiging: 

afzuiging bedieningshendel 

beschermkap 


