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Allmänt

Att tänka på:
Denna symbol betecknar tips och information som bör följas för effektiv och felfri maskindrift.

Observera! Materialskada!
Denna symbol betecknar hänvisningar som kan leda till skador, felfunktioner eller maskinstillestånd om de 
inte följs.

Varning! Risk för personskada eller livsfara!
Denna symbol betecknar hänvisningar som kan medföra hälsovådliga effekter, skador, bestående men 
eller leda till dödsfall om de inte följs.

1 Allmänt

1.1 Symbolförklaring

Viktiga säkerhetstekniska instruktioner i den här bruksan-
visningen är markerade med symboler.
Det är viktigt att de lämnade anvisningarna följs. Var 

särskilt försiktig i dessa situationer så att olyckor, person-
skador eller materiella skador kan undvikas.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström!
Symbolen riktar uppmärksamheten mot farliga situationer i samband med elektrisk ström. Om säkerhetsin-
struktionen inte följs finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall. Aktuellt arbete får bara utföras av 
behörig elektriker.

1.2 Information beträffande bruksanvisningen

Denna bruksanvisning beskriver hur man hanterar maski-
nen säkert och på rätt sätt. Angivna säkerhetsföreskrifter 
och anvisningar måste följas, likaså lokala olycksfallsföre-
skrifter och allmänna säkerhetsbestämmelser som gäller 
för arbetsområdet.
Innan någon form av arbete påbörjas på maskinen 

skall bruksanvisningen, särskilt kapitlet “Säkerhet“ samt 
specifika säkerhetsanvisningar, läsas igenom fullständigt 
och även förstås. Bruksanvisningen är en del av maski-
nen och måste alltid förvaras så att den finns tillgänglig i 
direkt anslutning till denna. Bruksanvisningen skall alltid 
följa maskinen.
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1.3 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och hänvisningar i denna bruksanvisning 
har sammanställts med hänsyn tagen till gällande föres-
krifter, aktuell teknisk nivå och vår mångåriga kännedom 
och erfarenhet. Bruksanvisningen skall läsas noggrant 
innan arbete med, eller på, maskinen påbörjas. Tillver-
karen frånsäger sig allt ansvar för skador eller fel som 
uppkommer till följd av att bruksanvisningen inte har 
beaktats. Presentationer i text och bild kan avvika från 
den maskin som levererats. Bilder och grafik motsvarar 

inte skala 1:1. Den levererade maskinen kan avvika från 
här angivna uppgifter, hänvisningar och bilder p.g.a. 
specialutföranden, extra tillval eller nytillkomna, tekniska 
förändringar. Finns frågor så kontakta tillverkaren. Vi för-
behåller oss rätten till tekniska förändringar av produkten 
inom ramen för förbättrade användningsegenskaper och 
i vidareutvecklingssyfte.

1.4 Upphovsrättsskydd

Bruksanvisningen skall hanteras konfidentiellt. Den är 
enbart avsedd för de personer som arbetar med och 
på maskinen. Alla uppgifter, texter, ritningar, bilder och 
annat som presenteras är skyddade enligt lagen om 
upphovsrätt och lyder även under annan, industriell 
skyddsrätt. All verksamhet som bryter mot detta är stra-
ffbar.
Innehållet får inte nyttjas, meddelas eller lämnas vidare 

till tredje person och inte heller mångfaldigas i någon 
form - även utdrag därav- utan tillverkarens skriftliga 
medgivande. 
Överträdelse leder till skadeståndskrav. Vi förbehåller 
oss rätten att ställa ytterligare anspråk. Vi förbehåller 
oss samtliga rättigheter att hävda våra näringsrättsliga 
skyddsrättigheter.

1.5 Garantivillkor

Garantitiden följer nationella bestämmelser och 
kan hämtas på www.felder-group.com.

1.6 Reservdelar

eller hans uppdragstagare, återförsäljare eller represen-
tant. Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

Observera! Felaktiga eller defekta reservdelar kan leda till skador, felaktig funktion eller totalt 
maskinhaveri.

Vid användning av reservdelar som inte är godkända 
frånsäger sig användaren all rätt att ställa garanti-, servi-
ce-, skadeersättnings- eller ansvarsanspråk på tillverkaren 

Att tänka på: i slutet av denna bruksanvisning finns en lista med de originalreservdelar som är godkända 
för användning.
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1.7 Återvinning

Om maskinen ska skrotas när den är förbrukad så måste 
alla komponenter separeras i materialklasser för att 
senare kunna återvinnas eller skrotas målinriktat. 
Konstruktionen består helt av stål och är därför enkel att 
separera. Detta material är också enkelt att återvinna 
och innebär ingen miljöbelastning eller säkerhetsrisk för 

Observera! Elavfall, elektroniska komponenter, smörjmedel och andra medier ska hanteras som miljöfar-
ligt avfall och får endast omhändertas av godkända branschföretag!

personalen. Vid återvinningen ska såväl internationella 
föreskrifter som gällande bestämmelser i användnings-
landet följas, även alla tillämpliga miljöskyddsföreskrifter.

Allmänt
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2 Säkerhet

Maskinen är konstruerad och producerad i enlighet med 
de tekniska bestämmelser som var godkända vid tidpunk-
ten för tillverkningen och klassas som driftsäker.
Trots det kan användning av maskinen medföra fara om 
den inte används av för uppgiften utbildad personal, om 
den används på felaktigt sätt eller till annat än vad den 
är avsedd för. Kapitlet ”Säkerhet“ ger en överblick över 
alla viktiga säkerhetsaspekter för optimalt personskydd 

samt säker och felfri maskindrift.
Dessutom innehåller övriga kapitel i bruksanvisningen 
konkreta, symbolmarkerade säkerhetsanvisningar för  
undvikande av risker. Därutöver måste de piktogram, 
skyltar och texter som finns på maskinen beaktas. De får 
inte avlägsnas och måste hållas i läsbart skick.

2.1 Avsedd användning

Bandsågmaskinen N 4400 är enbart avsedd för sågning 
i trä och liknande, flisbara material. Maskinen får endast 
användas till kapning av trä och träliknande material.  

Driftsäkerheten är bara säkerställd om maskinen används 
till det den är avsedd för.

Observera! All annan användning av maskinen än vad den är avsedd för betraktas som ej ändamålsen-
lig. Inga anspråk av något slag kan ställas på tillverkaren eller hans representant för skador som uppkom-
mer till följd av att maskinen inte används enligt givna instruktioner. Den driftansvarige är ensam ansvarig 
för skador som uppstår till följd av ej ändamålsenlig användning.

Till ändamålsenlig användning hör även att följa driftsvill-
kor samt uppgifter och anvisningar i denna bruksanvis-
ning.

Maskinen får endas brukas med delar och originaltillbe-
hör från tillverkaren.

2.2 Bruksanvisningens innehåll

Var och en som får i uppdrag att arbeta med eller på 
maskinen måste ha läst och förstått bruksanvisningen 
innan arbetet påbörjas. Detta gäller även om personen 
har arbetat med en likadan, eller liknande, maskin 
tidigare eller har utbildats av tillverkaren. Kännedom om 
innehållet i bruksanvisningen är en förutsättning för att 

personalen ska kunna skyddas mot faror och för att man 
ska kunna undvika fel så att maskinen kan användas sä-
kert och problemfritt. Ägaren rekommenderas att kontrol-
lera, och låta personalen bekräfta, att den har tillräckliga 
kunskaper om innehållet i bruksanvisningen.

2.3 Förändringar och ombyggnader av maskinen

För att undvika risker och säkerställa optimal kapaci-
tet får inga förändringar samt till- eller ombyggnader 
genomföras på maskinen, om dessa inte uttryckligen 
har godkänts av tillverkaren. Alla piktogram, skyltar och 

texter på maskinen ska hållas i läsbart skick och får inte 
avlägsnas. Piktogram, skyltar och texter som blivit ska-
dade eller oläsbara måste omgående ersättas.
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2.4 Den driftansvariges ansvar

Bruksanvisningen måste förvaras i direkt närhet till ma-
skinen och vara tillgänglig för de personer som arbetar 
med, och på, denna. Maskinen får bara användas om 
den är i tekniskt felfritt och driftsäkert skick. Före varje 
start måste maskinen kontrolleras med avseende på 
synliga fel och skador. Instruktionerna i bruksanvisningen 
måste följas utan undantag och inskränkningar.
Utöver angivna säkerhetsanvisningar och instruktioner i 
denna bruksanvisning ska gällande, lokala föreskrifter för 

förebyggande av skador och allmänna säkerhetsföreskrif-
ter, samt gällande bestämmelser för miljöskydd, beaktas 
och följas.
Den driftsansvarige och av honom utsedd personal är 
ansvarig för felfri maskindrift och för att entydigt fastställa 
ansvarfördelningen vad gäller installation, drift, under-
håll och rengöring av den. Se till att maskin, verktyg och 
tillbehör är utom räckhåll för barn.

2.5 Krav på personalen

Endast behörig och för uppgiften utbildad fackpersonal 
får arbeta med, och på, maskinen. Personalen måste 
ha fått undervisning i maskinens funktioner och möjliga 
risker. Med fackpersonal avses person som genom yrkes-
utbildning, kunskaper och erfarenheter samt kännedom 
om gällande bestämmelser kan bedöma det arbete som 
tilldelats honom och uppfatta möjliga risker. Personal 
som inte har de nödvändiga kunskaperna måste utbildas. 
Anvarsfördelningen för arbeten med, och på, maskinen 
(installation, drift, underhåll, reparationer) måste vara 
tydligt fastställd och upprätthållas. Enbart personer som 
kan förväntas utföra sitt arbete på ett tillförlitligt sätt 

får arbeta med, och på, maskinen. Alla arbetssätt som 
äventyrar personsäkerheten, miljön eller maskinen måste 
undvikas. Personer som är påverkade av droger, alkohol 
eller mediciner som påverkar reaktionsförmågan får 
normalt inte arbeta med, eller på, maskinen. Vid valet av 
personal ska de ålders- och yrkesrelaterade föreskrifter 
som gäller på den aktuella användningsplatsen följas. 
Användaren ansvarar för att obehöriga personer hålls på 
tillräckligt säkerhetsavstånd från maskinen. Det åligger 
personalen att utan dröjsmål meddela driftsansvarig vid 
förändringar på maskinen som kan påverka säkerheten.

2.6 Arbetssäkerhet

Genom att följa den säkerhetsinformation och de anvis-
ningar som lämnas i bruksanvisningen kan person- och 
materialskador undvikas under arbetet med, och på, 
maskinen. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda 
till fara för personer och till maskinskador eller haveri. 

Följs inte de säkerhetsanvisningar, instruktioner, gällande 
riktlinjer för förebyggande av skador samt allmänna 
säkerhetsföreskrifter som anges i denna bruksanvisning 
kan inga ansvars- eller skadeersättningsanspråk ställas 
på tillverkaren eller dennes representant.
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2.7 Personlig skyddsutrustning

Vid arbeten med eller på maskinen gäller följande grund-
läggande förbud:

Skyddsklädsel
Tätt åtsittande arbetskläder (låg rivhållfasthet, inga vida ärmar, inga ringar eller andra smycken etc.).

Det är förbjudet att arbeta med maskinen om man bär långt hår utan hårnät.

Vid arbete med eller på maskinen ska följande principiellt bäras:

Säkerhetsskor
Som skydd mot tunga, nedfallande delar och för att förhindra att man halkar på golv som inte är halksäkra.

Hörselskydd
Som skydd mot hörselskador.

2.8 Risker som kan utgå från maskinen

Maskinen har genomgått en riskanalys. Dess konstruktion 
och utförande uppfyller nu gällande tekniska krav.
Maskinen är driftsäker vid avsedd användning.
Trots detta kvarstår vissa restrisker.
Maskinen arbetar med hög elektrisk spänning.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström! Den elektriska energin kan förorsaka mycket allvarliga 
skador. Vid skador på isolering eller enskilda komponenter föreligger livsfara på grund av elektrisk ström.

•	 Stäng av maskinen och säkra den mot tillslag innan 
underhålls-, rengörings- eller reparationsarbete på-
börjas.

• Se till att maskinen är spänningslös vid allt arbete på 
elsystemet.

•	 Säkerhetsanordningar får inte avlägsnas och deras 
funktion får inte kringgås genom förändringar.

Säkerhet

2.9 Kvarvarande risker

• Hörselskador till följd av buller. • Hälsorisker p.g.a. damm, framför allt vid bearbetning 
av bok och ek.
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3 Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse

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

Produktbeteckning: Planhyvel

Fabrikat: HAMMER

Typbeteckning: N4400

Följande EG-direktiv har använts: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Följande harmoniserade standarder har använts: EN 1807-1

Provkörning genomförd av: Fachausschuss Holz
 Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
 Vollmoellerstraße 11
 D-70563 Stuttgart
 NB 0392

Överensstämmelse med EG:s maskindirektiv intygas av: EG-Typintyg nr. HO 081076
 

EG-Försäkran om överensstämmelse
enligt maskindirektiv 2006/42/EG

Härmed försäkrar vi att nedan angivna maskin, baserat på dess arbetssätt, sammansättning och konstruktion samt i av 
oss distribuerat utförande, uppfyller de grundläggande säkerhets- och arbetsmiljökraven i EG:s maskindirektiv. 

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

Denna försäkran om EG-överensstämmelse är endast giltig om maskinen är försedd med ett CE-märke.

Ombyggnad eller förändring av maskinen utan tillstånd från oss innebär att detta intyg omedelbart förlorar sin 
giltighet.

Undertecknare av denna förklaring är den ansvarige 
för sammanställningen av de tekniska underlagen.

Bandsåg
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4 Tekniska data

4.1 Mått och vikt

4.2 Drift- och lagerförhållanden

 Drift-/rumstemperatur +10 till +40 °C
 Lagertemperatur –10 till +50 °C

4.3 Elektrisk anslutning

Följande elektriska förutsättningar måste finnas:
•  Maskinen måste jordas med  skyddsledare.
•  Spänningsvariationerna i strömnätet får uppgå till 

max. +/- 10% av den nominella spänningen.
•  Strömledningar måste skyddas mot skador (t.ex. 

pansarrör).

•  Anslutna  utsugsslangar måste jordas på grund av 
elektrostatisk uppladdning.

Observera! Alla dessa arbeten får endast utföras av en elektroinstallatör!

 Maskin
 Totala mått 800 x 650 x 1900 mm

 Förpackningsmått 780 x 660 x 1900 mm

 Nettovikt 140 kg

Tekniska data

 Bandsåg
 Såghöjd 275 mm

 Kapbredd 420 mm

 Snittbredd med  parallellanhåll 370 mm

 Bandsågbladslängd min. 3950 mm

 Bandsågbladslängd max. 4000 mm

 Bredd på bandsågblad min. 6 mm

 Bredd på bandsågblad max. 20 mm

 Bandsågbladets hastighet 20 m/min

 Löphjulsdiameter  440 mm

 Bordets mått 420 x 575 x 950 mm

 Bordssvängning vänster 10°

 Bordssvängning höger 22,5°
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Elanslutningen får endast utföras av kompetent, kvalifice-
rad person med rätt utbildning för uppgiften.

Kontrollera att strömförsörjningen passar till maskinutrust-
ningen; använd anslutningskablar med ett tvärsnitt som 
är anpassat till drivmotorns kapacitet.

Vid en nätspänning på 400V är minsta tvärsnitt på de 
enskilda skyddsledarna 2,5 mm. Vid en nätspänning på 
230V, eller en nominell ström på mer än 15 A, är det 
nödvändigt att använda ett större anslutningstvärsnitt.

Förbind de tre faserna med klämmorna R-S-T (L1-L2-L3) 
och den gul-gröna skyddsledaren med jordningskläm-
man (Pe). 
Vid första starttillfället måste vridriktningen kontrolleras 
och om denna är fel byter man två faser i anslutningsdosan.

4.4 Bulleremission

Angivna värden är emissionsvärden och därför inga 
säkra arbetsplatsvärden. Även om det finns ett samband 
mellan emissions- och immissionsnivåer så kan man inte 
på ett tillförlitligt sätt bedöma om extra skyddsåtgärder 
behövs baserat på detta. 

Den aktuella immissionsnivån på arbetsplatsen påverkas 
väsentligt av olika faktorer, som hur länge arbetet pågår, 
arbetsutrymmets beskaffenhet, andra påverkande faktorer 
i omgivningen.

Tillåtna arbetsplatsvärden kan även variera från land till 
land. Informationen ska dock göra det möjligt för använ-
daren att bedöma faror och risker på ett bättre sätt.

Aktuella ljudemissionsvärden kan avvika med upp till 
4 dB (A) beroende på uppställningsplats och andra spe-
cifika förutsättningar.

 Modell   L Aeq      LW (A)        Lpc
 N4400  84,7 dB (A) 97,1 dBw(A)  5,1 mW  < 130 dB (A)

Hos enfasmotorer har tillverkaren lagt fast vridriktnngen.
Efter anslutningen kontrollerar man om eluttaget och 
kabelkopplingen är korrekt ihopskruvade. 

Suganläggningen måste anslutas till maskinen på ett 
sådant sätt att den startar när bandsågen startas.

Detta kan exempelvis uppnås med en induktionsbrytare i 
matarledningen till maskinen.
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4.5 Spånsug

Maskinen måste anslutas till ett utsugsystem. Anslutnings-
fästenas aktuella anslutningsvärden och position visas på 
bilden.  

Lufthastigheten på anslutningsplatsen måste uppgå till 
minst 20 m/s för material med en fuktighet under 12 %.

Lufthastigheten måste ökas till 25-28 m/s för uppsugning 
av fuktigt material (över 12 %).

Det är endast tillåtet använda svårantändliga sugslangar 
enligt DIN 4102 B1 som uppfyller gällande säkerhetsfö-
reskrifter

Bild 1: Anslutningsfäste

!Anslutningsfäste 120 mm

 Suganslutning-Ø 120 mm
 Lufthastighet 20 m/s
 Min. undertryck  773 Pa
 Volymflöde min. 814 m3/tim

14
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Bandsåg
N4400

Uppbyggnad

5. Uppbyggnad

5.1 Översikt

BO Längdanhåll
BPStyrning bandsågblad - inställningsratt och spänn-

handtag
BQSpännhjul - höjdinställning bandstyrning
BRBandsträckningsreglage
BSKapanhåll (Tillbehör)
BTSiktruta bandsågbladsspänning
BUPå/Av-reglage 
CLSpännhjul - skyddslucka löphjul
CMUtsugsstos
CNSpännhandtag - Bordssvängning
COBordssvängning

Bild 2: Översikt 

! Maskinstativ
" Övre löphjul
# Undre löphjul
$ Inskjutande del från sågblad
% Utskjutande del från sågblad
& Övre bandsågbladsstyrning
/ Nedre bandsågbladsstyrning
* Höjdinställning bandstyrning
) Maskinbord
BL Löphjulsskydd
BM Skyddsanordning, inställbar höjd
BN Bordsinsats
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Bandsåg
N4400

Uppbyggnad

5.2 Typskylt

På typskylten finns följande uppgifter:
• Tillverkaruppgifter
• Typbeteckning
• Maskinnummer
• Spänning
• Faser
• Frekvens
• Kapacitet
• Ström
• Tillverkningsår
• Motordata

Bild 3: Typskylt
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Baujahr / year of constr. / annee de constr. :

A:KW:

HZ:PH:V:

NR.    :

TYPE :

Made by Hammer AUSTRIA EUROPE A-6060 HALL
KR-FELDER-STR.1 Tel.: 05223/45090 Fax 05223/45099

Maschinen + Werkzeuge für Holz
Machines + tools for wood
Machines + Outillage pour le bois



Uppställning och installation

6 Uppställning och installation

6.1 Säkerhetsanvisningar

Varning! Skaderisk! Felaktig uppställning och installation kan leda till svåra person- eller sakskador. Detta 
arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbetssätt 
och som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström! Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av 
behörig branschpersonal som följer säkerhetsföreskrifterna.

Kontrollera att maskinen är komplett och tekniskt felfri 
innan uppställning och installation påbörjas.

Varning! Skaderisk: en ofullständig, defekt eller skadad maskin kan leda till allvarliga person- eller 
sakskador. Installera och montera bara helt komplett maskin (och tillbehör).

Observera! Materialskada! Maskinen får bara användas vid drift-/rumstemperaturer mellan +10 och 
+40 °C. Beaktas inte detta uppstår lagerskador!

• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig. Var noga med 
att avståndet till andra maskiner, väggar eller 

 annan, fast utrustning är tillräckligt långt.
• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den är 

ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg inne-
bär en olycksrisk.

• Installera alla skyddsanordningar enligt föreskrift och 
kontrollera funktionen.

Krav på uppställningsplatsen:
• Drift-/rumstemperatur: +10 till +40 °C
• Tillräcklig stabilitet och bärighet hos underlaget.
• Tillräcklig arbetsplatsbelysning.
• Avskärmning eller tillräckligt avstånd till omgivande 

arbetsplatser.
• Maskiner, verktyg, tillbehör etc. ska förvaras utom 

räckhåll för barn - risk för skador!
• Drag utsugsslangar och elkablar på sådant sätt att 

ingen riskerar att snubbla över dem.

6.2 Uppställning
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Tänk på följande punkter för korrekt och rationell upp-
ställning av maskinen: 
• Maskinen bör fixeras i golvet med M 10  skruvar 

om man vill uppnå maximal maskinstabilitet. Det är  
då viktigt att skruvarna inte dras fast för hårt för att 
undvika ökade vibrationer. Det är även bra att lägga 
vibrationsdämpande material mellan golvet och ma-
skinen.

• Placera maskinen så att vibrationer och maskinljud 
inte förstärks.

• Kontrollera om belysnngen på arbetsplatsen är till-
räcklig.

• Om maskinen placeras mellan andra maskiner ska 
avståndet till de andra maskinerna vara minst 80 cm 
för att undvika kollisioner när större arbetsstycken be-
arbetas, och för att det ska vara möjligt att använda 
hjälpmedel som stödbockar eller extrabord.

6.2.1 Säkerhetsanvisningar

Uppställning och installation

Bild 4: Skruvar

!Skruvar

6.2.2 Bygga upp arbetsbord

• När  arbetsbordet ska ställas på plats måste bordsför-
längning och fixeringsstift tas bort. 

• Sätt arbetsbordet på plats med hjälp av 
bandsågbladet och fixera mot maskinen med 
sexkantskruvar och mellanläggsbrickor.

• Sätt tillbaka bordförlängning och fixeringsstift.

Bild 5: Arbetsbord

!Fixeringsstift
"Bordsinsats
#Skivor
$Skruv
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Manövrering

7.1 Säkerhetsanvisningar

Varning! Skaderisk: felaktig hantering kan leda till allvarliga person- eller sakskador. Detta arbete får 
därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbetssätt och som 
följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Innan arbetet påbörjas:
• Kontrollera att maskinen är komplett och tekniskt felfri 

innan uppställning och installation påbörjas.
• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig.
• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den är 

ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg inne-
bär en olycksrisk.

• Kontrollera att samtliga skyddsanordningar är ordent-
ligt monterade.

• Inga inställningsarbeten eller byten av verktyg får 
utföras om inte maskinen är avstängd.

• Endast tillåtna (godkända) verktyg får sättas fast i 
maskinen.

• Installera spånsugsystemet enligt anvisningarna och 
kontrollera funktionen.

• Bearbeta endast arbetsstycken som vilar säkert mot 
underlaget och kan matas fram utan problem.

• Kontrollera noggrant att det inte finns några främ-
mande föremål i arbetsstyckena (t.ex. spik och skru-
var) som kan påverka bearbetningen.

• Stötta långa arbetsstycken med underlag (t.ex. bords-
förlängningar, rullbockar).

• Kontrollera att rotationsriktningen är korrekt på res-
pektive aggregat.

• Ha hjälpmedel tillgängliga för bearbetning av korta 
och smala arbetsstycken.

• Kontrollera alltid att personer inte uppehåller sig direkt 
intill maskinen innan denna startas.

Under drift:
• Stäng alltid av maskinen och säkra den mot återstart 

vid byte av arbetsstycke eller vid störningar.
• Skydds- och säkerhetsanordningar får inte stängas 

av, kringgås eller göras obrukbara under drift.
• Överbelasta inte maskinen! Den arbetar bättre och 

säkrare inom angivet  kapacitetsområde.

Vid arbeten med eller på maskinen gäller följande 
grundläggande förbud:
• Det är förbjudet att arbeta med maskinen om man 

bär långt hår utan hårnät.
• Det är förbjudet att bära handskar.

Vid arbete med eller på maskinen ska följande principi-
ellt bäras:
• Tätt åtsittande arbetskläder (låg rivhållfasthet, inga 

vida ärmar, inga ringar eller andra smycken etc.).
• Säkerhetsskor som skydd mot tunga, nedfallande de-

lar och för att förhindra att man halkar på golv som 
inte är halksäkra.

• Hörselskydd som skydd mot hörselskador.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström! Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av 
behörig branschpersonal som följer säkerhetsföreskrifterna.

Observera! Materialskada! Maskinen får bara användas vid drift-/rumstemperaturer mellan +10 och 
+40 °C. Beaktas inte detta uppstår lagerskador!

7 Manövrering
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7.2 Start

Varning! Skaderisk vid otillräckliga förberedelser!
Maskinen får inte startas förrän nödvändiga förutsättningar finns för aktuellt arbetsförlopp, och eventuella 
förarbeten utförts för detta. Därför måste beskrivningarna av inställning, riggning och manövrering (se 
respektive kapitel) ovillkorligen läsas före start.

Manövrering

Bild 6: På/Av reglage

Bandsågen är utrustad med ett På/Av reglage.

Reglaget måste öppnas om man ska kunna starta sågen.

!Lock

7.3 Tillåtna arbetssätt

När reglaget är stängt är sågen automatiskt avstängd.
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Manövrering

7.4 Tillåtna arbetssätt

7.4.1 Ställa in det 90° ändanhållet på arbetsbordet

Bild 7: Ändstopp

• Skilj maskinen från elnätet.
• Lossa spännhandtaget.
• Sväng arbetsbordet, tills det ligger mot  anhålls-
 skruven.
• Beräkna den exakta vinkeln med hjälp av 90° 
 vinkeln.
• Om de 90° i utgångspositionen inte stämmer måste 

anhållsskruven justeras i motsvarande grad.
• Kontrollera 90°-positionen i fastspänt läge.

7.4.2 Parallellanhåll

Bild 8: Parallellanhåll

• Fäst anhållsstyrning med  mutter på  maskinbordet.
• Skjut på förmonterat anhåll på styrningen.

!Mutter
"Anhållsstyrning

!Arbetsbord
"Spännhandtag
#Anhållsskruv
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7.4.3 Byta/spänna bandsågblad

Bild 9: Byta bandsågblad

• Skilj maskinen från elnätet.
• Tag bort bordsförlängning och fixeringsstift.
• Öppna drivhjulskåpan.
• Drag bort det gamla bandet genom maskinbordet.
• Lägg nytt bandsågblad över de båda drivhjulen 

(tänk på  kapriktningen!).
• Släpp spännhandtaget och använd ratten för att stäl-

la in bandsågbladet på sådant sätt att det ligger mitt 
på de båda drivhjulen (drag runt hjulen när detta 
görs!). Stäng sedan spännhandtaget.

!Fixeringsstift
"Bordsinsats
#Ratt
$Spännhandtag

• Kontrollera sågbladsspänningen och justera med rat-
ten om detta behövs. Värden baseras på bandbred-
den.

Bild 10: Skala

!Skala
"Ratt

All användning som avviker från följande arbetstsätt är inte 
avsedd för maskinen och därför inte tillåten.

Skjut arbetsstycket framåt med jämn hastighet och kontinu-
erligt tryck, samt utan tryck från sidan. Avbryt inte snittet 
och drag inte arbetsstycket bakåt. Använd lämpliga extra-
stöd eller rullbockar när långa arbetsstycken ska bearbe-
tas.

Bild 11: Klyvning

7.4.4 Klyvning längs med en markerad linje

Manövrering

22

!

"

$

#

!

"



Använd lämplig utrustning med minsta tvärsnitt enligt bild 
11 för att förhindra att arbetsstycket roterar under snittet.  

Bild 12: Kapa runt arbetsstycke

Använd en matningsstav, som på bild 12, för att förhin-
dra ett för litet, och farligt, avstånd till sågbladet.

Bild 13: Matningsstav

7.4.5 Kapa runda arbetsstycken på tvären

7.4.6 Klyvning av smala eller tunna arbetsstycken med längsanhållet

Använd ett hjälpanhåll med minsta mått för säker arbets-
styckesstyrning.

Bild 14: Hjälpanhåll

7.4.7 Klyvning av arbetsstycken på högkantsidan

!Matningsstav

Manövrering
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Använd hjälpmedel som på bilden.

Bild 16: Cirkelsnitt

Använd hjälpmedel som på bilden.

Bild 17: Kapsnitt

7.4.9 Cirkelsnitt

7.4.10 Diagonal kapning av kvadratiska arbetsstycken

7.4.8 Vinkelsnitt

Använd hjälpmedel som på bilden.

Bild 15: Vinkelsnitt

Manövrering
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7.5 Användning

När man väljer vilken sorts bandsågblad man vill an-
vända och hur brett bladet ska vara så utgår man från 
materialet som ska kapas och hur tillsågningen ska 
utföras: 

• Smala bandsågblad är för svängda och cirkelfor-
made snitt medan breda sågblad används när man 
vill kapa rakt.

• Till  hårda träslag är det nödvändigt att använda ett 
fintandat bandsågblad och till mjuka träslag använ-
der man ett sågblad med grova tänder.

Avståndet mellan tänderna ska dock alltid vara tillräck-
ligt stort för att transportera bort och mata ut det flisade 
materialet. Är avståndet för litet blir bladet varmt och 
går sönder.

7.5.1 Urval och service på bandsågblad

Använd inte bandsågblad som är böjda, spruckna eller 
missformade på annat sätt.

Skränkningen uppgår till max. två gånger bandsågbla-
dets kraft för mjuka träslag och max. 1,5 gånger för hårt 
trä.

Bandsågbladet måste alltid bytas när det är trubbigt och 
det ska då lämnas till en specialiserad verkastad för fil-
ning, eller ersättas med ett nytt sågblad. 
 
Vi rekommenderar att endast bandsågblad av hög kvali-
tet används.

Följande bandsågblad får användas:

 Art.nr Sågbladsbredd  Tanddelning
 13.7.3406 6 mm 4 mm
 13.7.3410 10 mm 6 mm
 13.7.3415 16 mm 8 mm
 13.7.3420 19 mm 8 mm

!Sågbladsbredd 
"Radiesnitt
#Tanddelning

Bild 18: Bandsågblad

Manövrering
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Manövrering

Bild 20: Bandsågbladsstyrning

7.5.2.1 Övre bandsågbladsstyrning

7.5.2.2 Nedre bandsågbladsstyrning

!Styrhjul
"Stödrulle
#Spännskruvar

Matningshjulen på sidorna ska röra lätt vid bandsågbla-
det för att snittet ska bli vibrationsfritt och rakt. 

Den bakre stödrullen förhindrar att sågbandbladet trycks 
tillbaka kraftigt under sågningen.

Om man släpper på spännskruvarna kan de här hjulens 
läge justeras. 

7.5.2 Inställning av bandsågbladsstyrning

Dessa inställningar får inte utföras när maskinen arbetar!

Den övre bandsågbladsstyrningen måste sänkas ner så 
nära arbetsstycket som möjligt (5-10mm). Öppna spänn-
skruven för att ställa in höjden och vrid ratten tills önskat 
läge har nåtts. Drag sedan fast spännskruven igen.

Bild 19: Styrhjul

!Styrhjul
"Stödrulle
#Spännskruvar
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Skötsel

8. Skötsel

8.1 Säkerhetsanvisningar

Varning! Skaderisk! Felaktigt utförda inställnings- eller riggningsarbeten kan leda till allvarliga person-  
eller egendomsskador. Detta arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtro-
gen med maskinens arbetssätt och som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

• Maskinen måste vara frånkopplad och säkrad mot 
återstart innan arbetet påbörjas.

• Kontrollera att maskinen är komplett och i tekniskt 
felfritt skick innan arbete startas.

• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig.

• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den är 
ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg inne-
bär en olycksrisk.

• Installera alla skyddsanordningar enligt föreskrift och 
kontrollera funktionen.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström! Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av 
behörig branschpersonal som följer säkerhetsföreskrifterna.

8.2 Rengöring och smörjning

• Tag regelbundet bort sågdammsavlagringar från 
insidan av maskinen med hjälp av en dammsugare. 

• Tag bort harts och dammavlagringar på arbetsytor 
när maskinen inte arbetar, och var noga med att inte 
skada ytorna på drivhjulen.  

• Drivhjulens lager är slutna och behöver ingen extra 
smörjning.

Det är inte nödvändigt att smörja några delar på ma-
skinen eftersom det cirkulerande sågdammet då skulle 

fastna direkt på varje insmord eller inoljad yta och för-
svåra glidegenskaperna hos t.ex. bladstyrningen eller 
bladspänningsenheten.

Kontrollera i fasta intervaller om alla skruvar på maski-
nen är ordentligt fastdragna och undersök om skyddsan-
ordningarna är i bra skick.
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Skötsel

8.3 Kilrem

Kontrollera i fasta intervaller om alla skruvar på maski-
nen är ordentligt fastdragna och undersök om skyddsan-
ordningarna är i bra skick. 

Efter de första arbetstimmarna måste remspänningen 
kontrolleras eftersom remmen töjs ut. Man kontrollerar 

Bild 21: Kilrem

!Mutter 1
"Mutter 2

8.3.1 Ställa in remspänningen

spänningen genom att trycka in remmen på mitten med 
en kraft på 3–4 kg. Remmen ska då inte ha mer än 
5–6 mm spel. 

• Lossa mutter.
• Man justerar remspänningen genom att vrida på 

muttern.
• Fixera sedan muttern igen.

Det är viktigt att remmen alltid har rätt spänning efter-
som för lösa remmar försvagar driveffekt och bromsver-
kan, och för hårt spända remmar leder till att värme 
genereras.
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Störningar

9 Störningar

9.1 Säkerhetsanvisningar

Varning! Skaderisk: felaktigt åtgärdande av störning kan leda till allvarliga person- eller sakskador. Detta 
arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbetssätt 
och som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström! Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av 
behörig branschpersonal som följer säkerhetsföreskrifterna.

9.2 Åtgärder vid störning

Principiellt gäller:
• Stäng omedelbart av maskinen genom att trycka på 

NÖDSTOPP knappen vid fel som innebär fara för 
personer och egendom eller som äventyrar driftsäker-
heten.

• Koppla sedan bort strömförsörjningen till maskinen 
och säkra den mot återstart.

• Informera omedelbart arbetsplatsansvarig om felet.
• Låt behörig fackpersonal fastställa felets typ och 

omfattning, utröna orsaken och åtgärda problemet.

9.3 Åtgärder efter felavhjälpning

Kontrollera följande innan maskinen startas igen:
• fel och felorsak har avhjälpts på ett fackmannamäs-

sigt sätt,
• alla säkerhetsanordningar har monterats enligt anvis-

ningarna och är tekniskt och funktionsmässigt felfria,
• inga personer befinner sig inom maskinens riskom-

råde.

Varning! Skaderisk!
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9.4 Fel, orsaker och åtgärder

Spänn enligt denna instruktion.
Kontrollera slipning och skränk-
ning hos bandsågbladet.
Kontrollera nivåinställningen hos 
längsanhållet.

Bandsågbladet för tjockt i för-
hållande till löphjulsdiametern.

Ytor på löphjul defekta eller 
smutsiga.

Kontakta kvalificerad tekniker.
För hög matningshastighet eller 
-kraft under snittet.

Tag bort överflödiga svetsrester 
eller gör om svetsningen.

För kraftiga (tjocka) bandsåg-
blad i förhållande till drivhjulens 
diameter.

Störningar
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Ojämnheter på hjulens ytor, som 
t.ex. dammavlagringar från kap-
ning av hartsmaterial.

31



Kopplingsschema

Bandsåg
N4400

10 Kopplingsschema

10.1 Säkerhetsanvisningar

Bild 22: Kopplingsschema 1x 230 V

32



Bandsåg
N4400

10.2 Säkerhetsanvisningar

Bild 23: Kopplingsschema 3 x 400 V

Bandsåg
N4400

Kopplingsschema
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Reservdelar

11 Reservdelar

11.1 Maskinstativ

Eigentum der Firma Felder KG. Es darf 
ohne Erlaubnis weder veräüßert, kopiert 
noch 3. Personen mitgeteilt werden.
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Maschinenständer
gültig ab

10/2007
N4400-E01_01
Stand 09/2008

1 504-15-469 INBUSSCHRAUBE M412
2 406AA SCHEIBE M4 VERZINKT
3 504-15-534 Schalterschutzabdeckung
4 504-15-470 SCHRAUBE M4X40
5 504-15-525 Sicherheitsschalter
6 504-15-483 Einspann Mutter
7 504-15-475 Bandsägerahmen
8 504-15-457 Türscharnier N4400/FB
9 406AA SCHEIBE M4 VERZINKT
10 401C SKT MUTTER M4 VERZINKT
11 504-15-543 obere Türe
12 504-15-487 durchsichtige Scheibe
13 504-15-514 Flachkopfschraube
14 423BB INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
15 504-15-489 Verbindungsstück
16 418CJ SKT SCHRAUBE M6X20 SCHWARZ
17 504-15-541 Schlauch
18 440A SICHERHEITSSECHSKANTMUTTER M6
19 504-15-465 Flügelgriff M6x20
20 404D SCHEIBE M8 VERZINKT
21 504-15-497 Schutzabdeckung
22 504-15-502 untere Tür
23 504-15-522 Gewindemutter
24 504-15-472 Blechschraube st 4.8x16
25 404I SCHEIBE M5 VERZINKT

26 504-15-482 Bürstenausleger
27 504-15-481 Bürste
28 423BB INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
29 406C SCHEIBE M4 VERZINKT
30 401D SKT MUTTER M6 VERZINKT
31   Erdungskabel
32 418EA SKT SCHRAUBE M10X20 SCHWARZ
33 504-15-458 Exzenterhandrad Türschließer N4400
34 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT
35 440C SICHERHEITSSECHSKANTMUTTER M10
36 504-15-503 unteres Führungsaggregat
37 401F SKT MUTTER M10 VERZINKT
38 504-15-538 Tischhalterung
39 504-15-478 Winkel
40 504-15-523 Andruckrolle
41 504-15-530 Sprungplatte
42 418CP SKT SCHRAUBE M6X40 SCHWARZ
43 401D SKT MUTTER M6 VERZINKT
44 417DC SKT SCHRAUBE M10X70 SCHWARZ
45 504-15-520 geführter Anschlusswinkel
46 504-15-476 große Scheibe
47 418CI SKT SCHRAUBE M6X16 VERZINKT
48 401E SKT MUTTER M8 VERZINKT
49 504-15-493 Flugring

Pos. Teilenummer Teilebezeichnung Pos. Teilenummer Teilebezeichnung



Bandsåg
N4400

Reservdelar

11.2 maskinbord

Eigentum der Firma Felder KG. Es darf 
ohne Erlaubnis weder veräüßert, kopiert 
noch 3. Personen mitgeteilt werden.
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Maschinentisch
gültig ab

10/2007
N4400-E02_01
Stand 09/2008

1 423BB INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
2 504-15-539 Drehzapfenausleger
3 504-15-464 Klemmhebel Euromodel,M12
4 404F SCHEIBE M12 VERZINKT
5 406C SCHEIBE M4 VERZINKT
6 504-15-499 Führungsachse
7 504-15-496 Zahnradwelle
8 504-15-494 Zahnrad
9 504-15-515 Bolzen
10 504-15-527 Schraubenschlüssel
11 504-15-532 Stützseil
12 504-15-469 INBUSSCHRAUBE M412
13 402IA SKT MUTTER M4 VERZINKT FLACH
14 504-15-537 Tischeinsatz
15 504-15-535 Tisch
16 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT
17 401F SKT MUTTER M10 VERZINKT
18 504-15-491 Anschlagsbolzen
19 504-15-513 Kunststoffschraube
20 504-15-467 Rändelschraube D40 M8x120
21 504-15-466 Klemmhebel Euromodel, M10x20 Messing
22 504-15-490 Anschlaggehäuse
23 504-15-516 Bolzen
24 504-15-479 Winkel
25 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT

26 504-15-498 Führungsschiene
27 504-15-540 Drehzapfenausleger
28 440C SICHERHEITSSECHSKANTMUTTER M10
29 504-15-501 Abdrückschraube
30 504-15-484 Schlossschraube
31 504-15-474 Winkelanzeige
32 504-15-521 Gewinde
33 402C SKT MUTTER M12 VERZINKT FLACH
34 504-15-468 SKT SCHRAUBE M12X35

Pos. Teilenummer Teilebezeichnung Pos. Teilenummer Teilebezeichnung



Bandsåg
N4400

Reservdelar

11.3 Skyddsanordning, inställbar höjd

Eigentum der Firma Felder KG. Es darf 
ohne Erlaubnis weder veräüßert, kopiert 
noch 3. Personen mitgeteilt werden.
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10/2007
N4400-E03_01
Stand 09/2008

1 504-15-462 Rändelschraube D80 M10x60
2 504-15-495 Zahnrad
3 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT
4 440C SICHERHEITSSECHSKANTMUTTER M10
5 407EA FEDERRING M10 VERZINKT
6 504-15-480 Winkel
7 418CJ SKT SCHRAUBE M6X20 SCHWARZ
8 406C SCHEIBE M4 VERZINKT
9 423BB INBUSSCHRAUBE M6X10 SCHWARZ
10 504-15-531 Sprungplatte
11 418CI SKT SCHRAUBE M6X16 VERZINKT
12 504-15-465 Flügelgriff M6x20
13 504-15-522 Gewindemutter
14 504-15-519 Schutzabdeckung
15 504-15-488 durchsichtige Scheibe
16 504-15-514 Flachkopfschraube
17 401C SKT MUTTER M4 VERZINKT
18 406AA SCHEIBE M4 VERZINKT
19 504-15-542 oberes Klingenführungsaggregat
20 406C SCHEIBE M4 VERZINKT
21 406C SCHEIBE M4 VERZINKT
22	 504-15-492	 fixer	Anschlag
23 418DC SKT SCHRAUBE M8X20 SCHWARZ
24 401E SKT MUTTER M8 VERZINKT
25 504-15-460 Rändelschraube D60 M12x45

26 504-15-500 geführter Anschlusswinkel
27 504-15-485 Sicherungsring

Pos. Teilenummer Teilebezeichnung Pos. Teilenummer Teilebezeichnung



Bandsåg
N4400

Reservdelar

11.4 Övre löphjul

Eigentum der Firma Felder KG. Es darf 
ohne Erlaubnis weder veräüßert, kopiert 
noch 3. Personen mitgeteilt werden.
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10/2007
N4400-E04_01
Stand 09/2008

1 504-15-463 Klemmgriff M12
2 504-15-461 Rändelschraube D80 M12x60
3 504-15-549 oberer Antriebsachsenausleger
4 401HA SKT MUTTER M14 VERZINKT
5 418EC SKT SCHRAUBE M10X30 SCHWARZ
6 401F SKT MUTTER M10 VERZINKT
7 504-15-548 oberes Antriebsachsenscharnier
8 504-15-547 obere Antriebsachse
9	 504-15-456	 Sägebandauflage	N4400	lt.	Zg.503-007-028
10 504-15-486 Sicherungsring
11 432G RILLENKUGELLAGER 6205 ZZ
12 504-15-528 Distanzscheibe
13 504-15-545 oberes Antriebsrad
14 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT
15 407EA FEDERRING M10 VERZINKT
16 418EA SKT SCHRAUBE M10X20 SCHWARZ
17 418CP SKT SCHRAUBE M6X40 SCHWARZ
18 440A SICHERHEITSSECHSKANTMUTTER M6
19 401D SKT MUTTER M6 VERZINKT
20 406C SCHEIBE M4 VERZINKT
21 418CI SKT SCHRAUBE M6X16
22 504-15-459 2-Speichen Handrad D-160
23 504-15-529 Felder
24 504-15-512 Nadellager
25 504-15-473 Justierstange

26 504-15-477 Block
27 404D SCHEIBE M8 VERZINKT
28 418DQ SKT SCHRAUBE M8X16 SCHWARZ
29 504-15-526 Auslegerachse
30 401E SKT MUTTER M8 VERZINKT
31 504-15-544 obere Achse

Pos. Teilenummer Teilebezeichnung Pos. Teilenummer Teilebezeichnung



Bandsåg
N4400

Reservdelar

11.5 Undre löphjul

Eigentum der Firma Felder KG. Es darf 
ohne Erlaubnis weder veräüßert, kopiert 
noch 3. Personen mitgeteilt werden.
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Unteres Laufrad
gültig ab

10/2007
N4400-E05_01
Stand 09/2008

1 504-15-509 Motor 3x400V, 50Hz
1 504-15-507 Motor 1x230V, 50Hz
1 504-15-508 Motor 1x230V, 60Hz
2 401F SKT MUTTER M10 VERZINKT
3 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT
4 504-15-510 Motorhebel
5 406EA SCHEIBE M10 VERZINKT
6 418EJ SKT SCHRAUBE M10X60 SCHWARZ
7 418EA SKT SCHRAUBE M10X20 SCHWARZ
8 407EA FEDERRING M10 VERZINKT
9 504-15-504 unteres Antriebsrad
10 504-15-486 Sicherungsring
11 504-15-528 Distanzscheibe
12 432G RILLENKUGELLAGER 6205 ZZ
13	 504-15-456	 Sägebandauflage	N4400	lt.	Zg.503-007-028
14 504-15-506 untere Antreibsachse
15 504-15-468 SKT SCHRAUBE M12X35
16 401G SKT MUTTER M12 VERZINKT
17 500-12-008 Keilriemen SPZ 1000 für Bandsäge N4400
18 418EC SKT SCHRAUBE M10X30 SCHWARZ
19 504-15-511 Motorriemenscheibe
20 418CI SKT SCHRAUBE M6X16

Pos. Teilenummer Teilebezeichnung Pos. Teilenummer Teilebezeichnung



Bandsåg
N4400

Reservdelar

11.6 Skyddsanordningar

Eigentum der Firma Felder KG. Es darf 
ohne Erlaubnis weder veräüßert, kopiert 
noch 3. Personen mitgeteilt werden.
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Schutzeinrichtungen
gültig ab

10/2007
N4400-E06_01
Stand 09/2008

1   Maschinenständer
2   Deckel E-Schalter
3 504-15-533 Schalterabdeckplatte
4 504-15-471 Blechschraube
5 418AC SKT SCHRAUBE M4X16 VERZINKT
6 504-15-454 Elektroschaltgerät f.N4400 3x400,50Hz
6 504-15-455 Elektroschaltgerät f.N4400 1x230,50Hz
7 504-15-505 unteres Antriebsaggregat
8 504-15-524 Gummimanschette(schlauch)
9 504-15-536 Tischaggregat
10   Blattschutz (Baugruppe)
11 504-15-518 Anschlussstecker 3x400V
12 504-15-546 oberes Antriebsaggregat
15 504-15-509 Motor 3x400V, 50Hz
16 504-15-517 Anschlussstecker 1x230V
19 504-15-517 Anschlussstecker 1x230V

Pos. Teilenummer Teilebezeichnung Pos. Teilenummer Teilebezeichnung
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12 Index

A
Allmänt, 5
Ansvar, 6
Användning, 25
Arbetssäkerhet, 9
Arbetssätt, 20
Återvinning, 7
Åtgärder efter felavhjälpning, 29
Åtgärder vid störning, 29
Avstängning, 20

B
Bulleremission, 13
Bygga upp arbetsbord, 18
Byta bandsågblad, 22

C
Cirkelsnitt, 24

E
Elektrisk anslutning, 12

F
Förändringar, 8
Försäkran om överensstämmelse, 11

G
Garantivillkor, 6
Garanti, 6

I
Installation, 17
Inställning av bandsågbladsstyrningar, 26

K
Kapa runda arbetsstycken, 23
Kapsnitt, 24
Kilrem, 28
Klyvning av arbetsstycken på högkantsidan, 23
Kopplingsschema, 32
Kopplingsschema 1 x 230V, 32
Kopplingsschema 3 x 400V, 33
Krav på personalen, 9

L
Lagerförhållanden, 12
Längsklyvning av smala eller tunna arbetsstycken, 23
Längsklyvning längs med en linje, 22

M
Manövrering, 19
Mått, 12

N
Nedre bandsågbladsstyrning, 26

O
Ombyggnader, 8
Orsaker och åtgärder, 30
Översikt, 15
Övre bandsågbladsstyrning, 26

P
Parallellanhåll, 21
Personlig skyddsutrustning, 10

R
Rengöring, 27
Reservdelar, 6
Restrisker, 10
Risker, 10

S
Säkerhet, 8
Säkerhetsanvisningar, 17, 19, 27, 29
Service på sågblad, 25
Skötsel, 27
Smörjning, 27
Spånhantering, 14
Spänna sågblad, 22
Ställa in det 90 gradiga ändanhållet , 20
Ställa in remspänning, 28
Start, 20
Störningar, 29
Symbolförklaring, 5

T
Tekniska data, 12
Typskylt, 16

U
Uppbyggnad, 15
Upphovsrättsskydd, 6
Uppställning, 17
Uppställningsmått, 18

V
Välja bandsågblad, 25
Vikt, 12
Vinkelsnitt 24
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