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1.

Leveransomfattning

3
1

2

4
5

6

19

7

8

18

17

9

10
12

16

15

1 Förlängningsbord
2 Spånhuv
3 Spånslang
4 Slangfäste
5 Universalanhåll för arbetsstycke
6 Arbetsplatta med motorfäste,
motor, strömbrytare, sågklinga,
klyvkil, spånstos
7 Monteringsprofil för parallellanhåll

14

11

13
8 Skruvhake som förvaringsplats
för tillbehör (2x)
9 Transporthandtag (2x)
10 Ben (4x)
11 Kort stag (2x)
12 Långt stag (2x)

16 Påskjutare
17 Transportanordning
18 Monteringsprofil för tväranhåll
19 Stöd (2x)

13 Nyckel för byte av sågklinga

– Bruksanvisning och reservdelslista

14 Nyckel för byte av sågklinga

– Påse med smådelar

15 Handtag för påskjutare
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2.

Den kompletta sågen i överblick

20

21

22

23

31

25
26

29
28
30

21 Spånslang

25 Vev för steglös inställning av
såghöjden
mellan 0 – 85 mm

22 Spånhuv

26 Strömbrytare

23 Universalanhåll –
kan användas som parallellanhåll
(monteras på framsidan) eller
som tväranhåll
(monteras på vänster sida)

27 Transporthandtag

20 Bordsförlängning

24 Tillbehörsförvaring för påskjutare
och dess handtag

28 Tillbehörsförvaring för nycklar för
byte av sågklinga
29 Motorfäste – lutningsvinkeln
steglöst inställbar mellan 0° och
45°
30 Transportanordning
31 Arbetsplatta

36
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Läs detta först!

först rådfråga en person som har
denna erfarenhet.
– Spara alla dokument som följer med
sågen så att du kan informera dig
vid behov. Förvara kvittot för eventuella garantifall.
– Om du säljer eller lånar ut utrustningen ska alla tillhörande dokument medfölja.
– Tillverkaren ansvarar ej för skador
som uppstår genom att bruksanvisningen ej beaktas.
Information kännetecknas på följande
sätt i bruksanvisningen:

Varning!
Varning för personskador eller skador
på miljön.

Fara för elektricitet!
Varning för personskador pga. elektricitet.

– Läs igenom bruksanvisningen helt
innan maskinen tas i drift. Observera speciellt våra säkerhetsföreskrifter.
– Bruksanvisning vänder sig till personer med tekniska baskunskaper i
hur man handskas med den här typen av maskiner. Om du inte har
någon som helst erfarenhet av användning av dessa maskiner bör du

Säkerhetsanvisningar

4.1

Föreskriven användning

Apparaten är avsedd för längs-, tväroch formatskärning av massivt virke,
spånskivor, fiberplattor, plywood, samt
samma material med ytbeläggning i
plast eller med plastkanter och fanér.
Runda arbetsstycken får inte sågas eftersom de kan vridas av den roterande
sågklingan.
Du får inte göra spår. Använd alltid
spånhuven vid sågning.
All annan användning är förbjuden. Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppkommer på grund av att sågen använts på felaktigt sätt.
Om maskinen byggs om eller om man
använder delar som inte godkänts av
tillverkaren kan detta leda till allvarliga
skador och risker.

4.2

Allmänna säkerhetsanvisningar

 Observera följande säkerhetsanvis-

Fara för indragning!
Varning för skada på person för att
kroppsdelar eller kläder fastnar.

ningar när du använder maskinen,
för att utesluta risker för person- eller materialskador.
 Läs även de särskilda säkerhetsan-

visningarna i respektive kapitel.
 Följ även eventuella lagstadgade

Akta!
Varning för materialskada.

bestämmelser eller olycksförebyggande föreskrifter som gäller hantering av cirkelsågar.

Allmänna FAROR!
Märk:
Kompletterande information.
– siffror i bilder (1, 2, 3, ...)
– kännetecknar detaljer;

Denna bruksanvisning har utformats så
att du snabbt och säkert skall kunna arbeta med maskinen. Här följer en liten
vägvisare till hur bruksanvisningen ska
läsas:

4.

– numreras fortlöpande;
– syftar på motsvarande siffra inom
parantes (1), (2), (3) ... i texten
intill.
– Anvisningar till arbetsmoment som
måste genomföras i en bestämd
ordningsföljd är numrerade.
– Arbetsmoment som inte måste genomföras i en bestämd ordningsföljd kännetecknas av en punkt.
– Uppräkningar kännetecknas av ett
streck.

 Håll ordning på arbetsplatsen – om

det är rörigt på arbetsplatsen kan
det lätt hända en olycka.
 Var uppmärksam. Var medveten om

vad du gör och arbeta med sunt
förnuft. Använd inte utrustningen
om du är okoncentrerad.
 Kom ihåg att även ta hänsyn till ytt-

re faktorer. Se till att du har bra belysning.
 Undvik olämpliga kroppsställningar.

Det är viktigt att stå stadigt och att
alltid hålla balansen.
 Använd lämpliga stöd för långa ar-

betsstycken.
 Kilar får endast sågas med valfri kil-

bredd och en speciell såglåda som
anpassats efter längd och vinkel:
– Maskinen ska utrustas med klyvkil och skyddskåpa.

37
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Höger hand används för att flytta
såglådan fram till parallellanslaget
och sköter samtigt frammatningen.
Arbetsstycket hålls fast med vänster
hand.
 Denna såg får inte användas i när-

heten av brandfarliga vätskor eller
gaser.
 Den här sågen får endast tas i drift

och användas av personer som vet
hur en cirkelsåg fungerar och känner till de risker som är förknippade
med den.
Personer under 18 år får endast använda sågen i samband med utbildning under uppsikt av en handledare.

 Kontrollera alltid att utrustningen

inte är ansluten till elnätet innan du
påbörjar eventuella servicearbeten.
 Kontrollera att inga verktyg eller

lösa delar ligger kvar i sågen när
den startas (t ex efter servicearbeten).
 Stäng av utrustningen när den inte

används.

 Undvik att överbelasta utrustningen

– använd den endast inom det effektområde som anges i tekniska
data.

Fara för elektricitet!
 Utsätt inte utrustningen för regn.

Använd den inte heller i våta eller
fuktiga utrymmen.
Undvik att komma i beröring med
jordade delar (t ex värmeelement,
rör, spisar, kylskåp) när du arbetar
med utrustningen.
 Nätkabeln får inte användas för än-

damål som den inte är avsedd för.
 Använd inte skadade nätkablar.
 Skadade nätkablar får endast bytas

ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller servicepartner.

Risk för kropps- och klämskador på rörliga delar!
 Maskinen får inte användas utan

skyddsanordningar.
 Håll alltid tillräckligt avstånd till såg-

klingan när du sågar. Använd lämpliga påskjutare om så behövs. Håll
tillräckligt avstånd till rörliga delar
under arbetets gång.

 Bromsa inte klingan genom att

trycka på den från sidan.

38

– linor,
– snören,
– band,
– kablar eller

Risk för skärskador även när
skärverktygen står stilla!
 Använd skyddshandskar vid byte av

skärverktyg.
 Förvara sågklingorna på ett ställe

där ingen kan skada sig på dem.

Fara på grund av bristande
personlig skyddsutrustning!
 Använd hörselskydd.
 Använd skyddsglasögon.
 Använd andningsskydd.

Sågklingan kan slå bakåt och
slunga arbetsstycket mot användaren!

 Använd rätt arbetskläder.
 Vid arbete utomhus rekommende-

ras halkfria skor.

 Se därför alltid till att klyvkilen är rätt

inställd.
 Klyvkil och använd sågklinga måste

passa med varandra: Klyvkilen får
inte vara tjockare än klingbredden
och inte tunnare än stamklingan.
 Se till att arbetsstyckena inte för-

skjuts.
 Kontrollera att rätt sågklinga an-

vänds för varje material.
 Såga tunna eller tunnväggiga ar-

betsstycken endast med fintandad
sågklinga.
 Använd alltid vassa sågklingor.
 Om du är osäker ska du undersöka

om arbetsstycket innehåller främmande föremål (till exempel spikar
eller skruvar).
 Såga endast arbetsstycken med

mått som tillåter att du kan hålla säkert i dem när du arbetar.
 Såga aldrig mer än ett arbetsstycke

åt gången och inte heller buntar
med flera stycken. Det finns risk för
olyckor om enskilda arbetsstycken
okontrollerad skulle fastna i sågklingan.
 Avlägsna småbitar, trärester osv ur

arbetsområdet – sågklingan måste
då stå stilla.

 Vänta tills sågklingan har stannat

helt innan du avlägsnar mindre arbetsstycken, trärester osv. ur arbetsområdet.

 Såga aldrig arbetsstycken med

– trådar eller arbetsstycken som
innehåller sådana material.

 Obehöriga, speciellt barn, får inte

vistas i riskområdet. Låt inga andra
personer komma i beröring med utrustningen eller nätkabeln under
drift.

mar; användare med långt hår skall
ovillkorligen använda hårnät).

Fara för indragning!
 Se till att inga kroppsdelar eller klä-

der kan fastna och dras in under
drift (använd inte slips, inte handskar, inte heller kläder med vida är-

Fara för sågspån!
 Vissa sågspånssorter (t.ex. från

bok-, ek- och askträ) kan orsaka
cancer vid inandning. Arbete i slutna utrymmen får bara ske med en
utsugningsanläggning.
 Se till att så lite sågspån som möj-

ligt sprids till omgivningen:
– Installera utsugningsanläggning;
– Reparera otätheter i spånsugen;
– Sörj för god ventilation.
Arbete utan spånsug är endast tillåtet i
följande fall:
– utomhus
– vid kortvarig drift (max
30 driftminuter);
– med andningsskydd mot damm.

Fara vid tekniska förändringar på sågen eller vid användning av
delar som ej testats och godkänts av
tillverkaren!
 Montera utrustningen exakt enligt

dessa anvisningar.
 Använd endast delar som godkänts

av tillverkaren. Detta gäller i synnerhet för:
– Sågklingor (ordernummer, se
"Tillbehör");
– Säkerhetsanordningar (ordernummer se reservdelslista).

SVENSKA
 Gör inga ändringar på utrustningens

delar.

4.3

Symboler på utrustningen

46

47

Uppgifter på typskylten
Fara på grund av brister på cirkelsågen!
 Vårda maskinen samt tillbehör väl.

Följ serviceanvisningarna.
 Kontrollera maskinen på eventuella

skador före driften: Innan maskinen
används måste säkerhetsanordningar, skyddsanordningar eller lätt
skadade delar undersökas noggrant
på felfri och ändamålsenlig funktion.
Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar felfritt och inte fastnar. Alla
delar måste vara rätt monterade
och alla villkor uppfyllda för att utrustningen ska kunna fungera felfritt.
 Skadade skyddsanordningar eller

delar skall repareras eller bytas av
godkänd serviceverkstad. Skadade
brytare skall bytas ut av en kundtjänstverkstad. Maskinen får inte användas om strömbrytaren inte fungerar.
 Handtagen skall vara torra och fria

från olja och fett.

32
33
34
35
Spånhuv
36

38

37

Spånhuven (47) skyddar mot att oavsiktligt komma i beröring med sågklingan och mot spån som flyger omkring.

39

32 Tillverkare

Spånhuven skall alltid användas under
sågning.

33 Serienummer
34 Beteckning
35 Motordata (se även "Teknisk
data")
36 Tillverkningsår
37 CE-märke – denna maskin uppfyller EG-direktiven enligt försäkran
om överensstämmelse
38 Symbol för omhändertagande –
utrustningen kan lämnas tillbaka
till leverantören för återvinning

Påskjutare
Påskjutaren (48) förlänger armen och
hindrar ofrivillig kontakt med sågklingan.
När avståndet mellan sågblad och ett
parallellanhåll är mindre än 120 mm
måste en påskjutare användas.

48

39 Godkända sågklingsmått
Symboler på maskinen

Fara genom buller!
 Använd hörselskydd.
 Kontrollera att klyvkilen inte är böjd.

En böjd klyvkil trycker arbetsstycket
i sidled mot sågklingan. Detta orsakar buller.

40

41

42
49
Påskjutaren måste hållas i 20 till 30
vinkel till sågbordets yta.

A

Fara genom blockerade ämnen eller ämnesdelar!

43

44

45

Vid blockering:
1. Stäng av maskinen.
2. Dra ur stickkontakten.
3. Använd handskar.
4. Åtgärda blockeringen med lämpliga
verktyg.

40 Använd hörselskydd

När påskjutaren inte används kan den
placeras i hållaren(49).
Skadade påskjutare måste bytas ut.

41 Använd ögonskydd
42 Använd maskinen ej i fuktig eller
våt omgivning.
43 Läs bruksanvisningen.
44 Grip inte i sågklingan
45 Varning för ett riskställe

4.4

Säkerhetsanordningar

Klyvkil

Handtag för påskjutare

Klyvkilen (46) hindrar arbetsstycken
från att fångas in av klingan och slungas mot användaren.

Handtaget för påskjutaren (51) skruvas
på en lämplig bräda (50). Den används
för säker matning av mindre arbetsstycken.

Klyvkilen skall alltid användas under
sågning.

Brädan bör vara 400 mm lång, minst
200 mm bred och 15–20 mm hög.

39
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Om handtaget för påskjutaren skadas
skall den bytas ut.
51

Inställningsanordning för lutningsvinkeln

– Ratt (57) för skjutfunktionen. Ratten (57) måste lossas vid sågning med tväranhåll.

Sågklingan kan lutas steglöst mellan 0
och 45.

– Räffelskruvar (58) för inställning
av anslagsprofilen. Anhållsprofilens plastspets (59) måste ha
minst 10 mm avstånd till sågklingan.

54

 Parallellanslag (för längssnitt):

50

60

5.

61

Produktegenskaper

– Steglöst inställbar lutningsvinkel
från 0° till 45°.
– Steglöst inställbar såghöjd upp till
85 mm.
– Ett nollspänningsrelä förhindrar att
utrustningen kan starta av sig själv
igen efter strömavbrott.
– Alla viktiga funktioner framtill.

För att förhindra att den inställda lutningsvinkeln förändras under sågningen arreteras den med de båda rattarna
(54) på fram- och baksidan av spånlådan.
Skall anhållet användas som parallellanhåll monteras monteringsprofilen på sågens framsida.

Vev för inställning av såghöjden
Såghöjden ställs in med veven (55).

– Anhållsprofilen (60) måste stå
parallellt till sågklingan och arreteras med ratten (61) under sågning med parallellanhåll.

– Bordsförlängning ingår i leveransomfattningen.
– Robust konstruktion av stålplåt – tål
hög belastning och är långtidsskyddad mot korrosion.

6.

– Ratt (62) för skjutfunktionen. Ratten (62) måste vara åtdragen vid
sågning med parallellanhåll.
– Räffelskruvar (63) för befästning
av anslagsprofilen. När båda räffelskruvarna (63) har lossats kan
anslaget tas av och flyttas:

Manöverenheter
55

Strömbrytare för start/stopp
 Start = Tryck på den gröna knappen

64

Anslag

(52).
 Stopp = Tryck på den röda knappen

(53).

62

Sågen är utrustad med ett universalanhåll som kan användas som tvär- eller
parallellanhåll:

63
65

 Tväranslag (för tvärsnitt):

Låg stödkant (64):

53

52

– För sågning av låga arbetsstycken;

59

58

– när sågbladet lutar.
Hög stödkant (65):

Märk:
Vid strömavbrott utlöses ett underspänningsrelä. Då kan utrustningen inte
starta av sig själv när strömmen kommer tillbaka. För att kunna starta maskinen igen måste du trycka på den gröna
knappen.

40

57

– För sågning av höga arbetsstycken.

56

Skall anhållet användas som
tväranhåll monteras monteringsprofilen på sågens vänstra sida.
– Ratt (56) för geringsinställning.
Inställningsområdet är 60. Ratten (56) måste vara åtdragen vid
sågning med tväranhåll.

7.

Montering

Fara!
Ombyggnad av sågen eller användning av delar som inte är testade och

SVENSKA
godkända av tillverkaren kan leda till
oförutsebara skador när sågen används!

sågbordet som markeras med pilarna.
69

– Montera sågen exakt enligt anvisningarna.
– Använd endast delar som ingår i
leveransen.

68

67

66

– Stick igenom sexkantskruvarna
(73) med distansbrickorna (74)
utifrån;
– sätt dit distansbrickor (74) inifrån
och skruva på sexkantmuttrarna
(75).

71

– Gör inga ändringar på utrustningens delar.

1. Lossa strömbrytaren ur transporthållaren och skruva fast strömbrytarens plåt inifrån arbetsplattan:

72

75

74

Endast om monteringsanvisningarna
följs exakt kommer sågen att motsvara
säkerhetskraven och därmed köras på
ett säkert sätt.

73

Monteringen bereder inga svårigheter
om följande anvisningar beaktas:
 Läs först igenom alla anvisningar

OBS!

innan du monterar.
 Förbered alla moment genom att

Se till att kabeln inte dras över vassa
kanter och inte knäcks.

70

lägga fram motsvarande delar.
Erforderliga verktyg

4. Skruva fast de långa strävorna (71)
mellan benen och de korta tvärslåarna (72) mellan de främre och bakre benen:

– 2 skruvnycklar 10 mm
Montering av golvstativ
Pos. Benämning

Antal

66

Ben

4

67

Sexkantskruv M6 x 16

28

68

Distansbricka 6,4

56

69

Sexkantmutter M6

28

70

Slangfäste

1

71

Långt stag

2

72

Kort stag

2

1. Lägg arbetsplattan med motorn
uppåt på ett stabilt underlag.

OBS!
Sågklingan och klyvkilen får ej ligga
emot underlaget! Ställ arbetsplattan
på två montagebockar för att undvika skador på sågen eller på underlaget.

2. Skruva fast fyra ben (66) på insidan
i sågbordets hörn:
– Stick igenom sexkantskruvarna
(67) med distansbrickorna (68)
utifrån;
– lägg på distansbrickor (68) inifrån
och skruva på sexkantmuttrarna
(69) – dra ej åt dem helt.
3. Skruva fast slangfästet (70) med
öppningen bakåt vid det ställe på

– Den breda sidan av tvärslån mot
bordet.
– Klackarna och ursparningarna i
tvärslåarna måste gripa in i varandra.
– Stick igenom sexkantskruvarna
med distansbrickorna utifrån;
– lägg på distansbrickor inifrån och
skruva på sexkantmuttrarna –
dra ej åt dem helt.

Montering av spånsug
Pos. Benämning

Antal

76

Spånhuv

1

78

Spånslang

1

1. Veva upp sågbladet till det översta
läget.
2. Montera spånhuven (76) på klyvkilen (77).
77

76

5. Skruva fast stagen vid varandra:
– Stick igenom sexkantskruvarna
med distansbrickorna från bordplattans sida;
– sätt dit distansbrickor från andra
sidan och skruva på sexkantmuttrarna – dra ej åt helt ännu.
– Vänd sågen med hjälp av en andra person och ställ den på en
plan yta.

Märk:
Efter monteringen på klyvkilen lutar
spånhuven något nedåt på manöversidan.

6. Dra åt alla sexkantskruvar och sexkantmuttrar vid stativet.
Montering av strömbrytaren
Pos. Benämning

Antal

73

Sexkantskruv M6 x 16

2

74

Distansbricka 6,4

4

75

Sexkantmutter M6

2

3. Fäst sugslangen (78) i ena änden
på sugstosen (79) till spånhuven.
4. Fäst sugslangen i andra änden på
sugstosen (80) på sågklingans
skyddslåda.

41
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5. Häng upp spånslangen i slangfästet
(81).

82

86

87

85

6. Anslut sugstosen vid sågklingans
skyddslåda till en lämplig spånsug
(se "Spånutsugningsanläggning" i
kapitlet "Manövrering").
79

78
88
83
3. Skruva fast stöden (91) med en lagerskruv (92), en distansbricka (89)
och en flänsmutter (90) på bordsförlängningen (se figur).

84

81

89

80

90

3. Ställ in monteringsprofilen så att urfräsningen i profilen lämnar plats åt
bordsbenens sexkantskruvar.

Montering av monteringsprofilen
Pos. Benämning

Antal

4. Sätt dit vardera en distansbricka
(85) inifrån på sexkantskruvarna
och skruva på sexkantmuttrarna
(86).
Montera förlängning till sågbordet

92
91
4. Dra åt alla skruvkopplingar på
bordsförlängningen med passande
verktyg.

82

Sexkantskruv
M6 x 16

4

83

Monteringsprofil, kort

1

87

Förlängningsplatta

1

84

Monteringsprofil,
lång

1

89

Underläggsbricka
6,4

2

85

Distansbricka 6,4

4

90

Låsmutter M6

2

86

Sexkantmutter M6

4

92

Lagerskruv
M6 x 35

2

Märk:
Bordsförlängningens stöd kan skruvas
fast permanent. Alternativt kan stöden
monteras så att bordsförlängningen kan
vikas undan.

91

Stötta

2

Skruva fast stöden permanent

93
95

Sexkantsmutter,
självlåsande M6

2

– kort monteringsprofil (83) på arbetsplattans framsida;

94
96

Sexkantskruv
M6 x 16

2

1. Stödens avvinklade ändar ska skjutas in i spåren på det korta staget
på sågens baksida och sedan skjutas utåt.

– lång monteringsprofil (84) på arbetsplattans vänstra sida.

88

Vinkel

2

1. Skjut in vardera två sexkantskruvars
huvuden (82) i monteringsprofilen.
2. Sätt dit monteringsprofilen:

Pos. Beteckning

A

Antal

OBS!

3

2. Skruva fast stöden med en skruv
med försänkt huvud (94) och en
självlåsande sexkantsmutter (93) på
staget enligt figuren.

När bordsförlängningen monteras
måste förlängningen och stöden hållas fast när dessa delar endast är
fastskruvade på en sida.

1. Skruva ur de 4 sexkantskruvarna på
baksidan av understativet och ta
bort.
2. Sätt fast vinklarna (88) på förlängningsplattans axlar (87) och skruva
fast på understativet med skruvarna
som tidigare skruvats ur.
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Montera bordsförlängningens stöd
för infällning
1. Skruva fast en skruv med försänkt
huvud (96) och en självlåsande sexkantsmutter (95) i den nedersta delen av stödet.
2. Sätt stödets nedre del i skåran på
det korta staget på sågens baksida
och skjut det utåt (se figur).

Montering av transportanordningen
Pos. Benämning

Antal

97

Transportanordning

1

98

Sexkantskruv
M6 x 16

4

99

Distansbricka 6,4

8

100

Sexkantmutter M6

4

103
102
104

Transportanordningen skruvas fast vid
sågens bakre ben.
96

95

1. Stick vid varje hållare i transportanordningen (97) från baksidan igenom två sexkantskruvar (98) med
distansbrickor (99).
2. Sätt dit vardera två distansbrickor
(99) inifrån och skruva på sexkantmuttrar (100).

Åtdragning av skruvkopplingarna

3. Ställ in hållaren så att rullarna svävar ungefär 1mm över golvet när
sågen står på alla fyra benen.

 Kontrollera sågens skruvkoppling-

ar. Dra åt skruvkopplingarna ordentligt för hand med ett lämpligt verktyg.

98

Tänk på följande när du drar åt
skruvarna:

100

– Rikta upp förlängningsskivan:
den ska ligga parallellt mot och
på exakt samma höjd som sågbordsskivan.

97

Montering av förvaringsplats för tillbehör
Pos. Benämning

Antal

105

Sexkantmutter M6

4

106

Skruvhake M6

2

107

Distansbricka 6,4

4

2. Sätt dit en distansbricka (107) på
skruvhaken.

4. Dra åt sexkantmuttrarna.

2. Haka av stöden uppåt och vik undan bordsförlängningen enligt figuren.

3. Sätt dit vardera två distansbrickor
(103) inifrån och skruva på sexkantmuttrar (104).

1. Skruva på vardera en sexkantmutter (105) ca 10 mm på varje skruvhake (106).

Vik ned bordsförlängningen
1. Skjut den nedersta delen av stöden
inåt.

2. Montera transporthandtagen så att
rören kan fällas nedåt.

Som sista steg i monteringen skruvas
två hakar för förvaring av tillbehör fast
på sidorna av de främre benen:

99

– Sågen ska stå stadigt och rakt
när skruvarna dragits åt;

101

Montering av transporthandtagen
Pos. Benämning

Antal

101

Transporthandtag

2

102

Sexkantskruv
M6 x 16

4

103

Distansbricka 6,4

8

104

Sexkantmutter M6

4

3. Stick in skruvhaken i borrningen i
benet och skruva fast den med en
distansbricka (107) och en sexkantmutter (105).

105

Transporthandtagen skruvas fast vid
sågens främre ben.
1. Stick vid varje transporthandtag
(101) framifrån igenom två sexkantskruvar (102) med distansbrickor
(103).

107
106
Åtdragning av skruvkopplingarna
 Kontrollera sågens skruvkoppling-

ar. Dra åt skruvkopplingarna ordentligt för hand med ett lämpligt verktyg.
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7.1

Nätanslutning
Fara! Elektrisk spänning

 Använd endast utrustningen i

torr omgivning.
 Maskinen får bara anslutas till

4. Observera sågklingans rotationsriktning från vänster sida. Sågklingan
måste rotera medurs.
5. Dra ur kontakten om sågklingan roterar moturs.
6. Låt en elinstallatör ändra anslutningen!

strömkällor som uppfyller följande krav (se även "Tekniska data"):
– Alla stickkontakter ska vara
jordade enligt föreskrifterna.
– Nätspänning och -frekvens ska
överensstämma med uppgifterna på typskylten.

7.2

 Ställ maskinen på en plan och stabil

yta.
 För att justera bordsytan vågrätt

skall ojämnheter i underlaget jämnas ut med lämpligt material. Kontrollera därefter att apparaten står
säker.

– Utrustningen ska säkras med
jordfelsbrytare med felström
30 mA.
– Systemimpedans Zmax. vid
övergången (servisledning)
maximalt 0,35 Ohm.

Uppställning

 Se till att det finns tillräckligt med

plats för hantering med stora arbetsstycken.
Om maskinen ska stå särskilt stadigt
kan den även skruvas fast i underlaget:

Märk:
Vänd dig till ditt energibolag eller din
elektriker om du är osäker på om din
anslutning uppfyller de här kraven.
 Lägg nätkabeln så att den inte är i

vägen eller kan skadas under arbetet.

1. Ställ den färdigt monterade maskinen på en lämplig plats och markera borrhålen.
2. Ställ undan maskinen och borra hål
vid markeringarna.
3. Ställ maskinen på borrhålen och
skruva fast den.

Stå på rätt ställe under sågning:
– framme på manöversidan;
– Mitt framför sågen;
– Till vänster och vid sidan om inställningsanordningen för sågklingan
– vid tvåmansdrift måste den ena personen stå på säkert avstånd från
sågen.
Följande tillbehör kan vid behov användas:
– Lämpliga stöd för arbetsstycken –
om arbetsstycket kan falla av bordet
efter delning;
– Spånsug.
Undvik följande manövreringsfel:
– Bromsa inte klingan genom att
trycka på den från sidan. Då kan det
slå tillbaka.
– Tryck alltid arbetsstycket mot sågbordet under sågning och ställ det
inte på högkant. Då kan det slå tillbaka.
– Såga aldrig mer än ett arbetsstycke
åt gången och inte heller buntar
med flera stycken. Det finns risk för
olyckor om enskilda arbetsstycken
okontrollerad skulle fastna i sågklingan.

 Skydda nätkabeln för värme, frätan-

de vätskor och vassa kanter.

8.

 Använd som förlängningskabel en-

dast en gummikabel med tillräcklig
diameter (se "Teknisk data").
 Dra inte ut stickkontakten genom att

dra i kabeln.

Byte av rotationsriktning!
(bara möjlig med trefasmotorer)
Beroende på elanslutningens fasbeläggning kan sågklingan rotera åt fel
håll. När man börjar såga kan arbetsstycket då slungas iväg! Därför måste rotationsriktningen alltid kontrolleras varje gång sågklingan
monteras. Om sågklingan roterar åt
fel håll måste anslutningen kopplas
om av en elinstallatör:
1. När sågen har monterats med alla
säkerhetsanordningarna anslutes
den till elnätet.
2. Veva upp sågbladet till det översta
läget.
3. Starta sågen och stäng genast av
den igen.
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Fara för indragning!

Arbetsbeskrivning

Fara för olyckor!
Sågen får endast användas av en
person åt gången. Andra personer
som skall mata fram eller ta bort arbetsstycken skall stå på längre avstånd från sågen.
Kontrollera följande innan arbetet
påbörjas:
– Nätkabel och kontakt
– Strömbrytare för start/stopp
– Klyvkil

Såga aldrig arbetsstycken med linor,
snören, bandkablar eller trådar eller
arbetsstycken som innehåller liknande material.

8.1

Spånsuganläggning
Fara!

Sågspån från vissa träslag (t ex bok,
ek och ask) kan orsaka cancer vid
inandning. Använd lämplig spånsug
vid arbeten i slutna rum.

– Spånhuv
– Hjälpmedel för matning (påskjutare
och handtag)
Använd personlig skyddsutrustning:
– Dammskyddsmask
– Hörselskydd
– Skyddsglasögon

Spånsugen skall uppfylla följande
krav:
– Passande ytterdiametern hos sugstosen (spånhuv 38 mm; skyddslåda
100 mm);
– Luftmängd  460 m3/h;
– Undertryck på sågens spånstos
 530 Pa;
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– Lufthastighet vid sågens spånstos
 20 m/s.
Sugstosarna för spånutsugningen sitter på sågklingans skyddslåda och på
spånhuven.
Beakta spånutsugningsanläggningens
bruksanvisning!
Arbete utan spånsug är endast tillåtet i
följande fall:

8.3

– utomhus
– vid kortvarig drift (max
30 driftminuter);
– med andningsskydd mot damm.

8.2

Inställning av såghöjd
Fara!

Kroppsdelar eller föremål som finns
i justeringsområdet, riskerar att fastna i den roterande sågklingan! Ställ
bara in såghöjden när sågklingan
står stilla.

110

Märk:
För att undvika eventuellt spel vid snitthöjdsjusteringen skall sågklingan alltid
föras nerifrån till den önskade positionen.

111

Inställning av sågklingans lutning
Fara!

Kroppsdelar eller föremål som finns
i justeringsområdet, riskerar att fastna i den roterande sågklingan! Gör
bara inställning av såghöjden, när
sågklingan står stilla!

– Låg stödkant (110) =
för sågning i låga arbetsstycken
– Hög stödkant (111) =
för sågning i höga arbetsstycken
3. Rikta in anhållet parallellt till sågklingan och arretera det med ratten
(112).

Klinglutningen går att ställa in steglöst
mellan 0 och 45°.

113 112

1. Lossa vredet på framsidan (109) av
spånutkastet ca 1 varv.
109

Sågklingans såghöjd måste anpassas
till arbetsstyckets höjd: spånhuven
måste ligga emot arbetsstycket med
den främre undre kanten.

4. Ställ in snittbredden och arretera
den med ratten (113).

Fara!
När avståndet mellan sågklinga och
parallellanslag är mindre än 120 mm
ska en påskjutare användas.

2. Ställ in önskad lutning.
3. Lås inställd lutningsvinkel genom att
dra åt vredet.
 Ställ in såghöjden genom att vrida

veven (108) på sågklingans skyddslåda.

Tips:
0°-anslaget på vredet (på framsidan
(109) av spånutkastet går att justera,
om det behövs: lossa skruven vid 0°anslaget, vrid excenterskivan om det
behövs, dra åt skruven igen.

8.4
108

5. Ställ in sågklingans såghöjd. Spånhuvens nedre framkant skall vila
mot arbetsstycket.

Såga med parallellanslag

1. Skjut in universalanhållet i monteringsprofilen på sågens framsida.
2. Anpassa anhållet efter arbetsstyckets höjd:
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9. Stäng av maskinen om du inte skall
fortsätta att såga direkt.

9.

Tips och tricks

 Innan tillskärningen: utför provsnitt

på passande restbitar.
 Arbetsstycket skall alltid placeras på

sågbordet så att det inte kan tippa
eller vackla (t.ex. en välvd bräda
med den utåt välda sidan uppåt).
6. Ställ in sågklingans lutningsvinkel
och arretera klingan.
7. Starta motorn.
8. Såga av arbetsstycket i ett arbetsmoment.
9. Stäng av maskinen om du inte skall
fortsätta att såga direkt.

8.5

Sågning med tväranslag

1. Skjut in universalanhållet i monteringsprofilen på sågens vänstra sida.
2. Ställ in önskad geringsvinkel och arretera den med ratten (114).

1. Veva upp sågbladet till det översta
läget.
2. Demontera (117) spånskyddet.
3. Lossa skruvarna i bordsiläggningsprofilen (118) och ta bort bordsiläggningsprofilen.
117

 För långa arbetsstycken: använd

lämpliga arbetsstycksstöd t.ex. rullställningar eller extrabord (Se "Tillgängligt tillbehör").
 Ytorna på borden skall alltid hållas

rena – ta bort rester av kåda med
lämplig underhållsspray (tillbehör).

10.

118

Reparation och underhåll

Varning!

4. Lossa spännskruven (119) med en
skruvnyckel (vänstergänga!). Håll
emot med en ringnyckel vid sågklingans ytterfläns (120).

Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget
innan underhåll och rengöring genomförs.

– Allt annat reparations- och underhållsarbete än det som beskrivits
ovan skall utföras av behörig reparatör.

115

116

114

3. Rikta in anhållet och arretera det
med de räfflade skruvarna (115).

OBS!
Kilens avstånd till snittlinjen måste vara
minst 10 mm.

– Skadade delar och i synnerhet säkerhetsanordningar skall bara bytas ut mot originaldelar. Delar som
inte är kontrollerade och godkända
av leverantören kan medföra oförutsebara skador.
– Efter underhålls- och rengöringsarbete skall alla säkerhetsanordningar
kopplas in och kontrolleras.

4. Dra endast åt ratten (116) så hårt
att anhållet lätt kan förskjutas på
monteringsprofilen.
5. Ställ in sågklingans såghöjd.
6. Ställ in sågklingans lutningsvinkel
och arretera klingan.
7. Starta motorn.
8. Såga av arbetsstycket i ett arbetsmoment.

119

120

121

5. Ta av sågklingans ytterfläns (120)
och ta av sågklingan från axeln.
6. Rengör spännytorna på klingaxeln
och klingan.

Fara!

10.1 Byte av sågklinga
Fara!
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Observera sågklingans rotationsrikting
vid monteringen!

Strax efter sågningen kan sågklingan
vara mycket het - risk för brännskador!
Låt den heta klingan svalna. Sågklingan får inte rengöras med brandfarlig
vätska.
Risk för skärskador finns även vid stillastående klinga. Använd alltid handskar
vid byte av klinga.

Använd inga rengöringsmedel (t.ex.
för att ta bort kådrester) som kan angripa sågens lättmetalldelar. Det kan
påverka sågens stabilitet.

7. Montera den nya klingan (observera
rotationsriktningen!).

SVENSKA
10. Sätt i bordsiläggningsprofilen (118)
jämnt i sågbordet och skruva fast
den.

124

11. Montera tillbaka spånhuvan på
klyvkilen.

Fara!
Använd bara lämpliga sågklingor,
som motsvarar EN 847-1 (se "Tekniska data") – felaktiga, skadade eller
deformerade sågklingor kan sprängas och slunga iväg delar.

Märk:
Efter monteringen på klyvkilen lutar
spånhuven något nedåt på manöversidan.

– sågklingor tillverkade av höglegerat material (HSS eller HS);
– skadade eller deformerade sågklingor:
– kapskivor.

Fara!
– Sågklingan får endast användas
tillsammans med originaldelar.
– Använd aldrig lösa reducerbussningar, då kan sågklingan lossna.
– Sågklingan skall monteras så att
den inte roterar obalanserat och
slår eller kan lossna.

125

1. Lossa klyvkilens mutter (125) ett
varv.

Använd aldrig
– sågklingor där det uppgivna maximala varvtal är lägre än klingaxelns varvtal (se "Teknisk data");

126

2. Rikta in klyvkilen på avstånd till
klingan.

10.2 Ställa in klyvkilen
Märk:
Klyvkilen har på fabriken redan justerats mot sågklingan. Ändå skall avståndet mellan klyvkilen och sågklingan
kontrolleras regelbundet och justeras
vid behov.
För att ställa in klyvkilen gör du följande:
1. Veva upp sågbladet till det översta
läget.
2. Demontera (122) spånskyddet.

3. Ställ in klyvkilen på höjden i förhållande till sågklingan. Rikta för detta
in klyvkilsmarkeringen (124) vid
klyvkilshållarens övre kant (126).
4. Dra åt muttern.
Sidförskjutning:
Klyvkil och klinga måste ligga exakt i
linje. Justeringen i sidled av klyvkilen är
förinställd av tillverkaren.
Om en finjustering trots detta är nödvändig:
1. Lossa alla tre skruvarna (127) på
klyvkilens fäste.

3. Lossa skruvarna i bordsiläggningsprofilen (123) och ta bort bordsiläggningsprofilen.

127

122
8. Sätt fast sågklingans ytterfläns
(nocken i sågklingans innerfläns
(121) skall greppa i spåret på sågklingans ytterfläns (120)).
9. Skruva in spännskruven (119) i
klingaxeln (vänstergänga!) dra åt
den. Håll emot med en ringnyckel
vid sågklingans ytterfläns (120).
123
Fara!
– Förläng inte verktyget för fastspänning av sågklingan.
– Dra inte fast spännskruven genom att slå på verktyget.
– Efter monteringen av spännskruven måste alla verktyg avlägsnas!

Ställ in avståndet till sågklingan:
– Avståndet mellan klingans ytterdiameter och klyvkilen skall vara mellan 3 och 8 mm
– Klyvkilen måste sticka upp över
sågbordet minst lika långt som sågklingan.

2. Ställ in klyvkilen
3. Dra åt alla tre skruvarna (127) på
klyvkilens fäste igen.
Efter justeringen:
1. Sätt i bordsiläggningsprofilen (123)
jämnt i sågbordet och skruva fast
den.
2. Montera tillbaka spånhuvan på
klyvkilen.
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Märk:
Efter monteringen på klyvkilen lutar
spånhuven något nedåt på manöversidan.

frånkopplingen måste motorn bytas av
en elektrofackman.
1 gång/månad (vid daglig användning)

D Sågklinga HW 315 x 3,0 x 30
24 växeltandad
universellt användbar för längs- eller tvärsnitt, även i spånplattor (serie).

Ta bort sågspån med dammsugare eller pensel. Smörj in styrelementen med
lite olja:

E Sågklinga CV 315 x 1,8 x 30
56 kombi-mångtandad
för massivt trä och spånplattor.

– gängad stång för höjdinställning;
– vinkelinställningsanordningen

10.3 Rengöring av sågklingans höjdinställning
1. Veva upp sågklingan till översta läget och demontera klingan (se "Byte
av klinga").
Nu är höjdinställningens spindel tillgänglig ovanifrån.

Var trehundrade drifttimme
Kontrollera alla skruvförband och dra åt
dem vid behov.

11.

2. Rengör spindeln med en borste,
dammsugare eller med tryckluft.
3. Olja spindeln försiktigt med rengöringsspray.
4. Montera sågklingan och dra åt den
ordentligt.

Reparation

Fara!
Maskinen skall förvaras så,
– att den inte kan startas av obehöriga
– att den inte kan skada personer i
dess närhet.

Låt bara behörig elektriker reparera elverktyget med originalreservdelar. Då
kan du lita på att elverktyget är säkert
att använda.

Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com.
Du kan hämta reservdelslistor på
www.metabo.com.

12.

Transport

 Veva ner sågbladet helt.
 Demontera tillbyggnadsdelarna (an-

håll, skjutsläde, bordsförlängning).
OBS!
Förvara inte sågen oskyddad utomhus eller i fuktiga arbetslokaler.

Alltid före start
Kontrollera att avståndet mellan sågklinga och klyvkil är 3 till 8 mm.
Kontrollera att nätkabeln och stickkontakten inte uppvisar skador. Trasiga delar skall bytas av elektriker.
Vid varje frånkoppling
Kontrollera att sågklingan ej roterar vidare längre än 10 sekunder. Om motorn roterar längre än 10 sekunder efter
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H Sågklinga HW 315 x 2,8 x 30
24 plantandad
för massivt trä, längs- eller tvärsnitt.
I

Sågklinga HW 315 x 2,8 x 30
48 växeltandad
för massivt trä och limträ, spånplattor, MDF, kompoundmaterial

J

Sågklinga HW 315 x 2,8 x 30
84 växeltandad
för massivt trä och limträ, spånplattor, MDF, kompoundmaterial

K Rullställ RS 420

14.

Miljöskydd

Förpackningsmaterialet kan återvinnas
till 100 %.
Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefulla rå- och
plastmaterial som skall föras till återvinningen.
Den anvisningen trycktes på klorfritt
blekt papper.

 Använd helst originalförpackningen

när sågen skall transporteras.

13.
10.5 Underhåll

G Sågklinga HM 315 x 2,8 x 30
48 universell-växeltandad
för alla träsorter och träersättningar.

Fara!

5. Montera bordsilägget.

10.4 Förvaring av maskinen

F Sågklinga CV 315 x 1,8 x 30
80 neutral-mångtandad
för särskilt tunna snitt i massivt trä
och spånplattor.

Tillbehör

Följande tillbehör för speciella arbetsuppgifter finns att köpa i fackhandeln –
bilderna finns på omslagets baksida:
A Skjutsläde
För bekväm matning av längre arbetsstycken
B Utsugningsadapter
För anslutning av spånutsuget till en
torr-våt-sug.
C Rengöringspray
tar bort rester av kåda och skyddar
metallytorna.

15.

Problem och felsökning

Fara!
Före byte av tillbehör:
1. Stäng av maskinen.
2. Dra ur stickkontakten.
3. Vänta tills sågklingan har stannat.
Efter byte av sågklinga skall alla säkerhetsanordningar tillkopplas och
kontrolleras igen.

SVENSKA
Motorn startar inte
Underspänningsreläet har löst ut pga
tillfälligt spänningsfel:
– Starta om
Ingen nätspänning:
– Kontrollera stickkontakt, kabel och
säkringar.
Motorn överhettad, t ex på grund av slö
sågklinga eller blockering i klingkåpan:
– Åtgärda anledningen till överhettningen och låt motorn svalna några
minuter. Starta igen.
Motorn får för låg nätspänning:
– Använd kortare matarledning eller
en matarledning med större area.
( 1,5 mm2).
– Låt en elektriker kontrollera strömförsörjningen.
Reducerad sågkapacitet
Sågklingan är slö (sågklingan har ev
anlöpning på sidan)
– Byt sågklinga (se kapitel "Underhåll
och skötsel").
Spånblockering
Ingen eller för svag spånutsugningsanläggning ansluten (se "Spånutsugningsanläggning" i kapitlet "Manövrering"):
– Anslut en spånsug eller
– öka utsugningseffekten.
Sågklingans höjdinställning tröginställd
Höjdinställningens spindel är förhartsad:
– Rengör spindeln och olja den försiktigt med rengöringsspray (se kapitlet "Underhåll och skötsel").
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16.

Tekniska data

Spänning

TKHS 315 C
2,8 DNB

TKHS 315 C
2,0 WNB

TKHS 315 C
3,1 WNB

400 V / 3~50 Hz

230 V / 1~50 Hz

230 V / 1~50-60 Hz

Märkström

A

4,7

9,0

13,5

Säkring min.

A

3 - 10 (trög)

1 - 16 (trög)

1 - 16 (trög)

IP 54

IP 54

IP 54

Kapslingsklass
Motorvarvtal

min-1

2778

2980

2950 (50 Hz)
3580 (60 Hz)

Effekt motor
Upptagen effekt P1
Utmatningseffekt P2

kW
kW

2,8 kW S6 40%
2,3 kW S6 40%

2,0 kW S6 40%
1,45 kW S6 40%

3,1 kW S6 40%
2,57 kW S6 40%

Periferihastighet, sågklinga

m/s

50

50

50

Klyvkilstjocklek

mm

2,5

2,5

2,5

Sågklinga
klingans diameter (utvändigt)
Borrhål för klinga (invändigt)
Sågbredd
Max. tjocklek på sågklingans grundstomme

mm
mm
mm
mm

315
30
> 2,6
≤ 2,3

315
30
> 2,6
≤ 2,3

315
30
> 2,6
≤ 2,3

Snitthöjd
med lodrät sågklinga
vid 45lutning

mm
mm

0 ... 85
0 ... 60

0 ... 85
0 ... 60

0 ... 85
0 ... 60

Mått
Längd sågbord
Bredd sågbord
Längd bordsförlängning
Bredd bordsförlängning
Höjd (sågbord)
Höjd (över allt)

mm
mm
mm
mm
mm
mm

800
550
800
400
850
1050

800
550
800
400
850
1050

800
550
800
400
850
1050

Vikt komplett ca

kg

64,0

62,0

62,0

dB (A)
dB (A)

88,0
111,6

88,0
111,6

88,0
111,6

dB (A)
dB (A)
dB (A)

77,3
97,7
4,0

77,3
97,7
4,0

77,3
97,7
4,0

Garanterad ljudeffektnivå enligt
DIN EN 1870-1 (2007)*
Utan belastning
Under bearbetning
Ljudtrycksnivå enligt DIN EN ISO 3746 (1995) och
ISO 7960:1995 (E)*
Utan belastning
Under bearbetning
Osäkerhet K
Omgivningstemperatur

c

–10 … +40

–10 … +40

–10 … +40

Förlängningskabel – minimal area
Kabellängd 10 m
Kabellängd 25 m
Kabellängd 50 m

mm2
mm2
mm2

5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5

3 x 1,0
3 x 1,5
3 x 2,5

3 x 1,0
3 x 1,5
3 x 2,5

* De uppgivna värden är emissionsvärden och behöver därmed inte vara säkra arbetsplatsvärden. Trots att ett samband finns
mellan emissions- och arbetsplatsvärden, kan inga tillförlitliga slutsatser dras om ytterligare försiktighetsåtgärder erfordras eller
inte. Faktorer, som påverkar den aktuella på arbetsplatsen förekommande immissionsnivån omfattar arbetsutrymmets utformning och andra ljudkällor dvs. antalet maskiner och andra bredvid pågående arbeten. De tillåtna arbetsplatsvärden kan även
variera från land till land. Informationen bör dock ge brukaren möjligheten att bättre kunna bedömma faror och risker.
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